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WSTĘP 

Współczesny rynek transakcyjny w Polsce zaczął kształtować się po zmianach 

ustrojowych na przełomie lat 80. i 90. W bardzo krótkim okresie konieczne stało się 

wypracowanie mechanizmów prawnych pozwalających stronom transakcji na sprawne 

prowadzenie negocjacji oraz ujmowanie w umowach interesów stron w sposób, do 

jakiego podstawowe instytucje opisane w kodeksie cywilnym nie były wystarczające. 

Jako że większość nowych inwestorów pochodziło z krajów zachodnich, w których 

instytucje prawne, metodyka przygotowywania dokumentacji transakcyjnej oraz 

terminologia kształtowały się na przestrzeni dziesięcioleci, do tego dorobku w naturalny 

sposób odwoływali się także prawnicy doradzający w Polsce.  

Szereg instrumentów prawnych został inkorporowany do umów podpisywanych pod 

prawem polskim (lub przynajmniej dotyczących udziałów lub akcji w polskich spółkach) 

w szczególności z anglosaskich porządków prawnych. W ten sposób w zawieranych 

w Polsce umowach sprzedaży udziałów lub akcji zaczęły pojawiać się np. oświadczenia 

i zapewnienia (representations and warranties), klauzule indemnifikacyjne, uprawnienie 

drag-along czy tag-along lub – będące przedmiotem niniejszej pracy – opcje call oraz 

opcje put.  

Odwołanie się do powyższych konstrukcji i wykorzystanie schematów, w jakich 

przygotowywane są umowy sprzedaży udziałów lub akcji (jak również umowy 

wspólników lub akcjonariuszy) także w innych jurysdykcjach, znacząco ułatwia dzisiaj 

zawieranie transakcji. Występująca standaryzacja umów pozwala prawnikom 

działającym w Polsce dostosowywać umowy do konkretnej sytuacji w krótkim czasie, 

natomiast odwoływanie się w zawieranych umowach do postanowień uznawanych 

globalnie pozwala w łatwy sposób komunikować się także z inwestorami i ich doradcami 

pochodzącymi spoza Polski.  

Pomimo iż stan taki trwa już od ponad 30 lat i należy uznać, że praktyka transakcyjna  

w Polsce jest bardzo mocno ugruntowana, zauważyć należy, iż cały czas brakuje 

opracowań naukowych oraz orzecznictwa, które pomogłyby ująć stosowane mechanizmy 

w ramy prawa polskiego.  

Z zadowoleniem odnotować można pojawiające się w ostatnich latach publikacje 

dotykające zagadnień transakcyjnych, w szczególności iż szereg z tych publikacji 

napisany został przez, będących jednocześnie naukowcami, uznanych praktyków prawa, 
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którzy niejednokrotnie kształtowali polski rynek transakcyjny. Publikacje te dotyczą 

w szczególności zagadnienia odpowiedzialności za oświadczenia i zapewnienia1. 

W czasopismach prawniczych pojawia się także coraz więcej artykułów dotyczących 

poszczególnych zagadnień występujących w umowach inwestycyjnych opracowanych 

przez Autorów młodszego pokolenia, będących jednocześnie praktykującymi 

prawnikami2.  

Powyższy dorobek naukowy to jednak cały czas niewiele, zważywszy na poziom 

skomplikowania zawieranych transakcji oraz ich wagę dla gospodarki. Gruntowne 

zrozumienie stosowanych mechanizmów przez prawników, jak również sędziów 

i arbitrów, gwarantować będzie stronom potencjalnych sporów prawnych, iż zapadłe 

rozstrzygnięcia będą bardziej sprawiedliwe i uwzględniające faktyczne intencje, które 

przyświecały stronom na etapie podpisywania umów.  

Orzecznictwo związane z umowami sprzedaży udziałów lub akcji czy umowami 

inwestycyjnymi jest niezwykle ubogie, natomiast pojawiające się sporadycznie 

orzeczenia spotykają się często z bardzo silną krytyką w piśmiennictwie3. Bardzo 

ograniczona ilość relewantnych orzeczeń wynika w znacznym stopniu z tego, iż 

w większości tego typu umów potencjalne spory są poddawane pod jurysdykcję 

trybunałów arbitrażowych, a nie sądu powszechnego. Orzeczenia sądów arbitrażowych 

nie są z kolei publikowane i nie stanowią przyczynku do dyskusji na gruncie 

piśmiennictwa ani podstawy rozstrzygnięć w innych sporach, które mogłyby kształtować 

z czasem spójną linię orzeczniczą.  

 
1 B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów), Warszawa 2010; A. Szlęzak, Czy 

naruszenie oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) jest naruszeniem umowy, PPH 

2017/10; A. Szlęzak, O representations and warranties raz jeszcze – polemika, PPH 2014/12 (wart uwagi 

jest ciąg artykułów polemicznych A. Szlęzaka oraz J. Jastrzębskiego, zapoczątkowanych artykułem 

J. Jastrzębskiego, Oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties) a wady oświadczenia woli, 

PPH 2014/1).  
2 Por. np. M. Baszczyk, Prawo opcji oraz konstrukcje na nim oparte jako ograniczenia zbywalności 

udziałów (akcji), MOP, 2020/2; P. Mazur, Wybrane problemy związane ze stosowaniem opcji put oraz opcji 

call w statutach spółek akcyjnych, PPH 2020/9; P. Mazur, Klauzule drag-along jako umowy przedwstępne 

na rzecz osoby trzeciej, PPH 2020/12; M. Bławat, Wykładnia umów zawierających tzw. oświadczenia 

i zapewnienia (representations and warranties) – wybrane zagadnienia, PPH 2020/12.  
3 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2014 r., sygn. akt IV CSK 29/14 i szereg publikacji 

krytykujących to rozstrzygnięcie, w tym m.in. J. Jastrzębski, Swoboda zawierania i kształtowania umów 

gwarancyjnych. Glosa do wyroku SN z 9.10.2014 r., IV CSK 29/14, Glosa 2015/02; A. Szlęzak, Kilka uwag 

o umowach gwarancyjnych – na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 9.10.2014 r. (IV CSK 29/14), 

Przegląd Sądowy, 2015/7–8.  
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Tym większa musi być więc rola piśmiennictwa w próbie dochodzenia do wspólnego 

rozumienia szeregu używanych w obrocie mechanizmów. Niniejsza praca ma być taką 

właśnie próbą wzbogacenia nauki i praktyki prawa w zrozumieniu, czym są i jak mogą 

zostać ukształtowane opcje call oraz opcje put.  

W pierwszej kolejności wstępnego wyjaśnienia wymagają same pojęcia opcji call oraz 

opcji put. W pewnym uproszczeniu przyjąć można, iż opcja call polega na przyznaniu 

uprawnionemu możliwości nabycia od zobowiązanego określonej ilości udziałów lub 

akcji w określonym czasie, z kolei opcja put polega na przyznaniu uprawnionemu 

możliwości sprzedaży określonej ilości udziałów lub akcji zobowiązanemu 

w określonym czasie. Cena za zbywane udziały lub akcje jest ustalana albo jako stała, 

przyjęta na etapie kształtowania umowy opcji kwota, albo jako mechanizm, na podstawie 

którego cena zostaje obliczona w momencie wykonania opcji. Co do zasady, uprawnienie 

do nabycia (w przypadku opcji call) lub zbycia (w przypadku opcji put) udziałów lub 

akcji będzie uzależnione od spełnienia się określonych warunków.  

Opcja call bywa czasem tłumaczona jako opcja kupna4, opcja zakupu5 lub opcja nabycia6, 

natomiast opcja put jako opcja sprzedaży7. W niniejszej pracy stosowane będą jednak 

angielskie określenia call i put, gdyż te anglojęzyczne wyrażenia na stałe weszły nie tylko 

do praktyki prawniczej, ale także są niejednokrotnie stosowane w polskim 

piśmiennictwie8. 

Tematyka opcji call oraz opcji put w kontekście umów wspólników (akcjonariuszy), 

umów inwestycyjnych, umów joint venture, także w szerszym kontekście transakcji 

m&a9 nie została jeszcze w sposób usystematyzowany omówiona w piśmiennictwie. 

 
4 A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Komentarz art. 151–266, red. A. Opalski, Warszawa 2018, komentarz do art. 182, Nb. 36; M. Koralewski, 

Klauzule opcyjne w umowach spółek kapitałowych [w:] Prawo spółek – praktyczny komentarz, Warszawa 

2012, pkt. III; M. Bączyk, A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski [w:] Prawo zobowiązań – umowy 

nienazwane. System prawa prywatnego. Tom 9, red. W.J. Katner, Warszawa 2018, str. 689. 
5 Tak m.in. M. Michalski [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do art. 151–300, red. 

A. Kidyba, Warszawa 2018, komentarz do art. 182, pkt. 5; M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks 

spółek handlowych. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301–490. Tom III, red. S. Sołtysiński, 

Warszawa 2013, komentarz do art. 338, Nb. 15.  
6 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 34.  
7 Ibidem, Nb. 36; M. Koralewski, Klauzule…, pkt. III; M. Bączyk, A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski 

[w:] Prawo…, str. 689; M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 15.  
8 P. Mazur, Wybrane…, str. 22 i n; A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 36; M. Koralewski, 

Klauzule…, pkt. I. 
9 Transakcje m&a (skrót od angielskiego „mergers and acquisitions” tzn. fuzje i przejęcia) należy rozumieć 

jako „transakcje handlowe, mające jednak specyficzny przedmiot nabycia (acquisition), który stanowią 

akcje czy udziały w spółce (…) albo przedsiębiorstwo (…) bądź jego zorganizowaną część” – 
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Podsumowując dotychczasowy dorobek piśmiennictwa w przedmiocie umowy opcji 

w ogóle (a nie umowy opcji w kontekście transakcyjnym), należy zwrócić uwagę 

w szczególności na dwie monografie, „Opcje i transakcje terminowe” A. Chłopeckiego10 

oraz „Umowa opcji” M. Gutowskiego11. Istnienie tych dwóch publikacji nie umniejsza 

potrzeby omówienia zagadnień poruszonych w niniejszej pracy, gdyż zakres 

prowadzonych w nich rozważań jedynie w ograniczonym stopniu pokrywa się z zakresem 

rozważań prowadzonych przez autora niniejszej pracy. Po pierwsze, publikacje te 

skupiają się w szczególności na określeniu charakteru prawnego umowy opcji12. 

Określenie charakteru umowy opcji stanowi z kolei jedynie pewną część składową 

niniejszej pracy (opisaną w rozdziale drugim), będącą punktem wyjścia do dalszych 

rozważań dotyczących zarówno granic kształtowania umowy opcji, skutków jej 

naruszenia, jak i dopuszczalności zamieszczenia opcji w umowach spółek13 i statutach. 

Po drugie, co także istotne, niniejsza praca przedstawia inne podejście do omawiania 

charakteru prawnego opcji. Podczas gdy wskazani powyżej Autorzy starają się 

odpowiedzieć na pytanie, „czym umowa opcji jest”, niniejsza praca stara się raczej 

odpowiedzieć na pytanie, „czym umowa opcji może być”. Po trzecie, omawiane prace 

różni kontekst, w jakim umowa opcji jest omawiana. A. Chłopecki w swoich 

rozważaniach skupia się przede wszystkim na opisywaniu umowy opcji w kontekście 

rynku kapitałowego14, podczas gdy niniejsza praca dotyczy opcji call oraz opcji put na 

gruncie transakcji na rynku prywatnym. Rozróżnienie to (z pozoru nieistotne, gdyż 

w obydwu przypadkach przedmiotem umowy opcji będą akcje w spółce akcyjnej15) ma 

znaczenie, gdyż, inaczej niż w przypadku transakcji dokonywanych na rynku 

regulowanym, w przypadku umowy opcji dokonywanej poza rynkiem regulowanym 

zakres swobody stron w kształtowaniu treści postanowień umownych jest znacznie 

szerszy (stąd właśnie należy raczej szukać odpowiedzi na pytanie, „czym opcja może 

 
B. Marcinkowski [w:] Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć, red. B. Marcinkowski, Warszawa 2020, 

str. 19. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne będą wyłącznie transakcje mające za swój przedmiot 

udziały lub akcje.  
10 A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, wyd. ABC, Warszawa 2001.  
11 M. Gutowski, Umowa opcji, wyd. Zakamycze, Kraków 2003.  
12 Podobne uwagi odnieść można do większości publikacji w czasopismach dotyczących umowy opcji, 

które będą przywoływane w rozdziale drugim.  
13 Na gruncie niniejszej pracy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, sformułowanie „umowa spółki” 

obejmuje zarówno umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i umowę prostej spółki akcyjnej.  
14 M.in. z podobnych powodów tematyka niniejszej pracy nie pokrywa się w sposób bezpośredni 

z publikacją: A. Jakubiec, Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna, 

Łódź 2014.  
15 Przy czym niniejsza praca dotyczy także udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji 

w prostej spółce akcyjnej.  
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być”). M. Gutowski nie zawęża natomiast rozważań dotyczących umowy opcji do 

jednego potencjalnego przedmiotu umowy opcji (np. udziałów lub akcji), lecz rozważania 

takie prowadzi także w stosunku do np. nieruchomości czy określonych przedmiotów 

umowy leasingu. Podejście przyjęte w niniejszej pracy (skupiające się wyłącznie na 

udziałach oraz akcjach) pozwala natomiast na szczegółowe ujęcie szeregu zagadnień 

występujących tylko w kontekście transakcji na udziałach lub akcjach.  

Przedmiotem analizy objętej niniejszą pracą będą opcje call oraz opcje put, obejmujące 

możliwość nabycia lub zbycia praw udziałowych w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością, prostych spółkach akcyjnych oraz spółkach akcyjnych. Podstawowe 

cele opracowania są następujące:  

a) udowodnienie tezy, iż umowa opcji nie stanowi umowy, którą można 

zakwalifikować w ramach jednej tylko konstrukcji prawnej, lecz umowę 

definiowaną przez jej aspekty funkcjonalne, która może zostać skonstruowana 

w oparciu o szereg instytucji prawa cywilnego;  

b) określenie granic kształtowania najczęściej występujących w praktyce elementów 

umowy opcji w odniesieniu do każdej z przyjętych w niniejszej pracy możliwych 

konstrukcji umowy opcji;  

c) udowodnienie tezy, iż umowa opcji put nie stanowi umowy ograniczającej na 

określony czas rozporządzanie akcją w rozumieniu art. 338 k.s.h. 

i w konsekwencji nie stosują się do niej ograniczenia czasowe wynikające z art. 

338 k.s.h., oraz udowodnienie tezy, iż umowa opcji call stanowi umowę 

ograniczającą na określony czas rozporządzanie akcją, do której zastosowanie 

znajdzie art. 338 § 2 k.s.h.; 

d) udowodnienie tezy, iż dopuszczalne jest zamieszczenie zarówno opcji call, jak  

i opcji put w umowie oraz statucie spółki (przy czym w określonych przypadkach 

opcja call może zostać zamieszczona w umowie lub statucie spółki jedynie 

krótkoterminowo), oraz tezy, iż opcja call stanowi ograniczenie w zbywaniu 

(rozporządzaniu) udziałów lub akcji w rozumieniu art. 182 k.s.h., art. 30039 k.s.h. 

oraz art. 337 k.s.h., natomiast opcja put nie stanowi ograniczenia w zbywaniu 

(rozporządzeniu) udziałów lub akcji w rozumieniu tych przepisów;  

e) udowodnienie tezy, iż zbycie przedmiotu umowy opcji w okresie związania opcją 

call zamieszczoną poza statutem lub umową spółki może prowadzić do 
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bezskuteczności czynności rozporządzającej przedmiotem umowy opcji, oraz 

tezy, iż skutki zbycia przedmiotu umowy opcji call w okresie związania opcją nie 

będą tożsame dla każdej z umów opcji lecz będą zależne od konstrukcji, w ramach 

której umowa opcji została ukształtowana; 

f) udowodnienie tezy, iż w określonych przypadkach, skutkiem zbycia praw 

udziałowych objętych opcją call zamieszczoną w statucie lub umowie spółki, 

w okresie związania opcją call, będzie bezskuteczność takiego zbycia wobec 

spółki.  

Praca została podzielona na pięć rozdziałów.  

Rozdział pierwszy obejmuje zagadnienia wprowadzające, niezbędne dla dalszych 

rozważań zawartych w niniejszej pracy. W pierwszej kolejności obejmuje 

charakterystykę funkcji ekonomicznej umowy opcji. W dalszej kolejności obejmuje 

przegląd definicji umowy opcji na gruncie doktryny i judykatury, jak również publikacji 

specjalistycznych dotyczących inwestycji typu private equity oraz venture capital. 

Analiza ta stanowi podstawę do wyodrębnienia cech charakterystycznych umowy opcji, 

składających się na przyjęty przez autora niniejszej pracy tzw. test umowy opcji 

(określający minimalny zestaw cech pozwalających na zakwalifikowanie danej 

konstrukcji prawnej jako umowy opcji) oraz podstawę do podjęcia próby przyjęcia 

własnej definicji umowy opcji. W dalszej kolejności przeprowadzona zostanie krótka 

charakterystyka zasady swobody umów. Zasada swobody umów stanowi punkt wyjścia 

do dalszych analiz dotyczących charakteru prawnego umowy opcji, granic jej 

kształtowania i granic kształtowania postanowień umowy oraz statutu spółki, jak również 

do przeprowadzenia ogólnej charakterystyki umów nienazwanych. Przed przejściem do 

charakterystyki umów nienazwanych zostaną także pokrótce omówione zasady 

przenoszenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w prostej 

spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej. Pozwoli to na pełniejsze zrozumienie skutków 

wykonania opcji przez uprawnionego z opcji.  

W rozdziale drugim dokonana zostanie charakterystyka prawna umowy opcji w oparciu 

o szereg instytucji prawnych rozpoznanych na gruncie kodeksu cywilnego, w celu 

przesądzenia czy te konstrukcje prawne mogą zostać zastosowane w celu zawarcia 

skutecznej umowy opcji. Analiza ta zostanie przeprowadzona w oparciu o konkretne 

elementy charakterystyczne umowy opcji, wyodrębnione w rozdziale pierwszym, 
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w ramach analizy występujących definicji umowy opcji (test umowy opcji). W rozdziale 

tym zostanie także dokonane podsumowanie badań empirycznych autora, dotyczących 

konstrukcji umowy opcji występujących w obrocie prawnym.  

W rozdziale trzecim podjęta zostanie próba określenia granic kształtowania postanowień 

najczęściej pojawiających się w ramach umowy opcji. Jako iż rozdział ten dotyczy 

zasadniczo opcji występujących poza umową oraz statutem spółki, poza określeniem 

charakteru prawnego umowy opcji (które zostanie dokonane w rozdziale drugim), 

konieczne będzie także skrótowe określenie charakteru prawnego umów inwestycyjnych 

(umów akcjonariuszy, umów wspólników). W dalszej części rozdziału omówione 

zostaną granice, w jakich strony mogą kształtować występujące najczęściej w umowie 

opcji elementy. Analiza ta zostanie przeprowadzona w stosunku do każdej z omówionych 

w rozdziale drugim możliwych konstrukcji umowy opcji. W ostatniej części tego 

rozdziału podsumowane zostanie występowanie (oraz sposób sformułowania) 

konkretnych postanowień umowy opcji w umowach występujących w obrocie prawnym, 

których analizy empirycznej dokonał autor.  

Celem rozdziału czwartego jest z kolei odpowiedź na pytanie o dopuszczalność 

zamieszczania opcji call oraz opcji put w umowie oraz statucie spółki. W tym celu, 

niezależnie w stosunku do spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, konieczne będzie wcześniejsze przesądzenie, czy statut i umowa 

spółki mają charakter umowny czy quasi-normatywny, a następnie określenie granic, 

w jakich dopuszczalne jest kształtowanie postanowień statutu i umowy spółki 

(z uwzględnieniem zarówno ogólnych przepisów dotyczących swobody umów, jak i art. 

304 § 3 i 4 k.s.h.).  

Rozdział piąty dotyczy określenia skutków naruszenia umowy opcji, rozumianego 

zarówno jako uchylanie się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów lub akcji po złożeniu 

przez uprawnionego z opcji oświadczenia o wykonaniu opcji16, jak również jako 

rozporządzenie udziałem lub akcją w okresie związania opcją. Analiza ta zostanie 

przeprowadzona w stosunku do każdej z omówionych w rozdziale drugim możliwych 

konstrukcji umowy opcji. 

 
16 Wyprzedzając rozważania zawarte w niniejszej pracy, zaznaczyć należy, iż będzie to dotyczyć tylko 

takich konstrukcji umowy opcji, które nie będą przyznawały uprawnionemu z opcji możliwości 

doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży udziałów lub akcji mocą jednostronnego oświadczenia woli.  
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W tym miejscu wyjaśnienia wymaga także stosowana w niniejszej pracy terminologia. 

Sformułowanie „prawo udziałowe” będzie w niniejszej pracy, dla uproszczenia wywodu, 

używane dla zbiorczego ujęcia zarówno udziałów w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością, akcji w prostej spółce akcyjnej, jak i akcji w spółce akcyjnej17. 

Umowa sprzedaży praw udziałowych, która zostaje zawarta w wyniku wykonania 

uprawnienia opcyjnego, dla uproszczenia terminologii będzie także określana jako 

„umowa główna”. W odniesieniu do stron umowy opcji, w niniejszej pracy przyjęte 

zostanie określenie „uprawnionego z opcji” lub „uprawnionego z umowy opcji” dla 

strony umowy, której przysługiwać będzie uprawnienie do doprowadzenia do zawarcia 

umowy głównej w wyniku podjętej przez siebie decyzji. Dla drugiej strony takiej umowy 

przyjęte zostanie określenie „zobowiązanego z opcji” lub „zobowiązanego z umowy 

opcji”.  

Z pojęciem umowy opcji nierozerwalnie związane jest także pojęcie „wykonania opcji”, 

„wykonania uprawnienia opcyjnego” lub „wykonania uprawnienia z (umowy) opcji”. 

Przez pojęcia te w niniejszej pracy będzie rozumiane złożenie przez uprawnionego 

z umowy opcji oświadczenia zmierzającego do doprowadzenia do zawarcia umowy 

głównej, przy czym złożenie takiego oświadczenia będzie rozpatrywane z punktu 

widzenia różnych instytucji prawnych18.  

Podstawową metodą zastosowaną w niniejszej pracy jest metoda dogmatyczna. 

Przedmiotem analizy są w szczególności szczegółowe wypowiedzi doktryny19 oraz 

judykatury, mające znaczenie dla tematyki danej pracy. Autor przytacza także szereg 

przykładów z praktyki, w celu lepszego zilustrowania rozważań teoretycznych.  

W pracy posłużono się także metodą empiryczną. Autor dokonał analizy 39 

przykładowych umów opcji zawartych na gruncie prawa polskiego, stanowiących 

zarówno odrębne umowy, obejmujące swoim zakresem wyłącznie opcje call lub opcje 

put, jak i umowy opcji występujące w ramach umów inwestycyjnych lub umów 

 
17 Pojęciem „prawa udziałowego” dla określenia zarówno akcji jak i udziałów posługuje się np. P. Mazur, 

Klauzule tag-along jako umowy o świadczenie przez osobę trzecią, PPH 2021/8, str. 50 i n. Pojęciem „prawa 

udziałowego” dla określenia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posługuje się np. 

M. Tarska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istota. Ustrój. Funkcjonowanie, Warszawa 2003, 

str. 214.  
18 Wyprzedzając dalsze wywody zawarte w niniejszej pracy, należy tylko wskazać, iż złożenie takiego 

oświadczenia w przypadku niektórych umów opcji prowadzić będzie do zawarcia umowy głównej bez 

składania dalszych oświadczeń woli przez zobowiązanego z opcji, natomiast w pewnych przypadkach 

dodatkowe działanie po stronie zobowiązanego z opcji będzie konieczne. 
19 Oraz w ograniczonym stopniu wypowiedzi w publikacjach specjalistycznych dotyczących inwestycji 

typu private equity oraz venture capital.  
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wspólników (akcjonariuszy) obejmujących większą ilość zagadnień. Analizowane 

umowy stanowią próbkę umów występujących w obrocie w transakcjach typu 

prywatnego (poza rynkiem regulowanym). Obejmują one zarówno udziały w spółkach 

z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i akcje w spółkach akcyjnych. Ze względu na 

krótki czas obowiązywania regulacji prawnej dotyczącej prostej spółki akcyjnej 

i w konsekwencji brak rozbudowanej praktyki w tym zakresie, przedmiotu żadnej 

z analizowanych umów nie stanowiły akcje w prostej spółce akcyjnej. 

Stronami analizowanych umów były zarówno podmioty polskie, jak i takie, w których 

zobowiązanym lub uprawnionym z opcji (lub obydwiema stronami) były podmioty 

zagraniczne, stanowiące zarówno podmioty działające w określonych sektorach 

gospodarki, jak i fundusze typu private equity lub venture capital. Jako, iż umowy 

stanowiące podstawę badań empirycznych nie są dokumentami publicznie dostępnymi, 

autor nie używa w niniejszej pracy żadnych danych, które mogłyby pozwolić na 

identyfikację stron tych umów.  

Przyczynkiem do napisania niniejszej pracy jest poczyniona przez autora obserwacja, iż 

w praktyce obrotu napotkać można na szereg metod kształtowania umów opcji. Dlatego 

właśnie badania empiryczne stanowią jeden z kluczowych elementów niniejszej pracy. 

Zestawienie badań empirycznych z analizą teoretyczną pozwoli bowiem na przesądzenie, 

czy występujące w praktyce obrotu umowy mogą zostać uznane za umowy opcji, czy są 

one zawierane w sposób ważny i czy są one wystarczające dla zaspokojenia potrzeb 

prawnych stron takich umów (rozdział 2.6). Ponadto analiza empiryczna potwierdza, iż 

dokonana w rozdziale trzecim próba odpowiedzi na pytanie o granice, w jakich można 

kształtować poszczególne elementy umowy opcji, nie ma jedynie waloru teoretycznego, 

lecz znajduje także uzasadnienie w praktyce obrotu gospodarczego.  

Niniejsza praca nie posługuje się metodą prawnoporównawczą. Istotą prowadzonej 

analizy jest dopuszczalność (i granice) ukształtowania umowy opcji w ramach 

różnorodnych instrumentów prawnych znanych prawu polskiemu. Jako, że umowa opcji 

jest zasadniczo zawierana w ramach swobody zawierania umów, posługiwanie się 

w niniejszej pracy metodą prawnoporównawczą nie byłoby zasadne. Analiza charakteru 

prawnego umowy opcji w obcych porządkach prawnych nie stanowiłaby bowiem 

wartości dla rozważań prowadzonych w niniejszej pracy, gdyż nie pomagałaby ona 

w odpowiedzi na pytanie o to czym, na gruncie prawa polskiego, umowa opcji może być.  



16 

 

W formie aneksu do niniejszej pracy zostały zaprezentowane przykładowe modelowe 

klauzule opcyjne przygotowane przez autora niniejszej pracy. 

Poza zakresem głównych rozważań objętych niniejszą pracą pozostają: 

a) określane czasem mianem opcji, tzw. prawo drag along oraz prawo tag along20. 

Prawo drag along polega na przyznaniu uprawnionemu możliwości 

„przymuszenia” osób zobowiązanych (pozostałych wspólników lub 

akcjonariuszy) do zbycia ich praw udziałowych na rzecz osoby trzeciej 

w przypadku gdy uprawniony będzie zamierzał zbyć swoje prawa. Prawo tag 

along polega na możliwości zbycia na rzecz osoby trzeciej swoich praw 

udziałowych w przypadku, gdy na rzecz tej osoby trzeciej swoje prawa udziałowe 

zamierza zbyć zobowiązany z opcji. Można zauważyć podobieństwo pomiędzy 

opcjami call i put a prawami tag along i drag along, polegające na możliwości 

doprowadzanie do sprzedaży praw udziałowych przez osoby, które mogą 

w danym momencie nie być taką sprzedażą zainteresowane (opcja call oraz prawo 

drag along), bądź możliwości żądania, aby druga strona umowy (lub osoba 

trzecia) nabyła, w określonych przypadkach, udziały przysługujące 

uprawnionemu (opcja put oraz prawo tag along)21. Należy jednak zwrócić uwagę, 

iż prawa tag along i drag along dotyczą sytuacji, w których, odmiennie niż 

w ramach wykonania opcji call i opcji put, umowa sprzedaży praw udziałowych 

zostanie zawarta pomiędzy zobowiązanym z danego prawa a osobą trzecią (prawo 

drag along) lub pomiędzy uprawnionym z danego prawa a osobą trzecią (prawo 

tag along). Ta odmienność prawa drag along oraz prawa tag along wymaga 

odrębnego omówienia, które kolidowałoby ze spójnością wywodu 

przeprowadzanego w niniejszej pracy;  

b) mechanizmy podobne do opcji lub oparte na umowach opcji, np. (zgodnie  

z używanymi w obrocie angielskimi nazwami tych klauzul) shotgun clause 

(zwana także russian roulette), texas shoot-out czy dutch auction22, jak również 

 
20 T.M. Szczurowski, Opcje na prawa udziałowe w procesach inwestycji w spółki niepubliczne [w:] Zmiany 

prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, 

Wrocław 2014, str. 359. 
21 Należy zwrócić jednak uwagę, iż uprawnienie z opcji put może zostać wykonane w dowolnym momencie 

wybranym przez uprawnionego (lub ew. po spełnieniu się określonego warunku), bez względu na działania 

podejmowane przez zobowiązanego z opcji, natomiast uprawnienie z prawa tag along może zostać 

wykonane wyłącznie w efekcie uprzedniego podjęcia przez zobowiązanego z opcji zamiaru zbycia swoich 

praw udziałowych na rzecz osoby trzeciej).  
22 Opis tych klauzul przeprowadza M. Baszczyk, Prawo opcji…, str. 83 i n.  
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szereg umów mających wpływ na obrót prawami udziałowymi, w których 

inicjatywa co do tego, czy dojdzie do zbycia danych praw udziałowych, leży nie 

w rękach uprawnionego z danego prawa, lecz zobowiązanego z danego prawa, 

np. prawo pierwokupu lub prawo pierwszeństwa;  

c) instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi23. Nawet w przypadku gdy instrumenty finansowe 

dotyczą praw udziałowych w spółkach kapitałowych, ich cel będzie zasadniczo 

odmienny od opcji call i opcji put omawianych w niniejszej pracy (por. uwagi 

w rozdziale 1.2);  

d) opcje obejmujące akcje w spółkach publicznych. W ograniczonym zakresie autor 

będzie posiłkował się literaturą dotyczącą opcji obejmujących akcje w spółkach 

publicznych, jednakże istotą niniejszej pracy jest omówienie umowy opcji call 

i put występujących w odniesieniu do praw udziałowych w spółkach prywatnych, 

w których możliwe jest znacznie bardziej elastyczne kształtowanie umów 

pomiędzy stronami;  

e) opcje obejmujące inne przedmioty niż prawa udziałowe w spółkach kapitałowych 

(np. opcje walutowe);  

f) opcje obejmujące ogół praw i obowiązków wspólników w spółkach osobowych 

(lub akcje w spółce komandytowo-akcyjnej) jak również opcje dotyczące innych 

niż zbycie form rozporządzania prawami udziałowymi w spółkach kapitałowych, 

ze względu na marginalne występowanie takich umów w praktyce obrotu 

gospodarczego. 

 

 
23 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 poz. 1538), dalej jako 

„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”. 



18 

 

1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 

1.1. Wprowadzenie 

Jak zostało wskazane we wstępie, przed przystąpieniem do analizy zagadnień 

stanowiących główną materię niniejszej pracy konieczne jest w pierwszej kolejności 

poczynienie szeregu uwag o charakterze porządkującym i wprowadzającym. Cel ten 

spełnia niniejszy rozdział.  

W pierwszej części tegoż rozdziału scharakteryzowana zostanie funkcja ekonomiczna 

umowy opcji. Następnie przedstawione zostaną definicje umowy opcji występujące 

w piśmiennictwie (obejmującym zarówno doktrynę prawniczą jak również literaturę 

specjalistyczną dotyczą inwestycji typu private equity oraz venture capital, skierowaną 

w pierwszej kolejności do przedsiębiorców) oraz w orzecznictwie. Analiza 

występujących definicji, jak również poczynione przez autora pracy obserwacje oparte 

na analizie występujących w obrocie umów, pozwolą udzielić wstępnej odpowiedzi na 

pytanie o możliwość przyjęcia kompleksowej definicji umowy opcji, jak również na 

wyodrębnienie minimalnych cech charakterystycznych wymaganych do przesądzenia, iż 

dana umowa stanowi umowę opcji (tzw. test umowy opcji). Cechy te zostaną w dalszej 

części niniejszej pracy (rozdział drugi) wzięte pod uwagę przy analizie potencjalnych 

konstrukcji umowy opcji w oparciu o różne instytucje prawne.  

Następnie przedstawione zostaną zagadnienia swobody umów na gruncie przepisów 

kodeksu cywilnego, które stanowią punkt wyjścia do podjęcia szeregu dalszych 

rozważań, w tym dotyczących m.in. dopuszczalności zawarcia umowy opcji w oparciu 

o różnorodne instrumenty prawne (rozdział drugi), określenia granic kształtowania 

postanowień umów opcji (rozdział trzeci), jak również określenia granic kształtowania 

postanowień umowy oraz statutu spółki (rozdział czwarty), które z kolei pozwoli 

odpowiedzieć na pytanie o dopuszczalność zamieszczania w umowie oraz statucie spółki 

postanowień dotyczących opcji. 

W dalszej części niniejszego rozdziału zostanie też pokrótce omówiona zasada 

przenoszenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w prostej 

spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej. Pozwoli to na pełniejsze zrozumienie skutków 

wykonania opcji przez uprawnionego z opcji. 
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W ostatniej części rozdziału dokonana zostanie krótka charakterystyka umów nazwanych 

oraz umów nienazwanych. Zrozumienie podziału umów na umowy nazwane oraz 

nienazwane będzie konieczne w celu przejścia do rozważań dotyczących kwalifikacji 

oraz charakteru umowy opcji (rozdział drugi), jak również w celu określenia granic, 

w jakich postanowienia umowy opcji mogą być kształtowane (rozdział trzeci).  

1.2. Funkcja ekonomiczna umowy opcji 

Pierwszym skojarzeniem z pojęciem opcja najczęściej będzie instrument mający na celu 

zabezpieczenie wahań cenowych określonych surowców bądź instrument mający funkcję 

czysto spekulacyjną24. Jako przykład zabezpieczenia wahań cenowych wyobrazić można 

sobie sytuację, w której producent (np. zboża), chcąc zagwarantować sobie minimalną 

cenę, sprzedaży swojego towaru (nie wiedząc, jak duża będzie podaż w następnym roku), 

zawiera kontrakt opcyjny, zapewniający mu możliwość (a nie obowiązek) sprzedaży 

drugiej stronie swojego towaru po określonej cenie. W zamian za uzyskanie takiego 

uprawnienia będzie zobowiązany do zapłaty premii opcyjnej. W przypadku gdy 

producent nie będzie korzystał ze swojego uprawnienia opcyjnego (gdyż np. cena zboża 

na rynku będzie wyższa niż ta określona w kontrakcie opcyjnym) premia opcyjna nie 

będzie mu zwrócona, lecz stanowić będzie wynagrodzenie dla drugiej strony za gotowość 

dokonania zakupu po określonej cenie. Z kolei w ujęciu spekulacyjnym inwestorzy 

nabywają opcje, licząc na określone wahanie cenowe instrumentu bazowego 

w przyszłości. Instrument taki może przynieść praktycznie nieograniczone możliwości 

zysku w przypadku, gdy inwestor prawidłowo przewidział wahanie cenowe, jednakże 

wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, gdyż w sytuacji wahania cenowego w przeciwnym 

kierunku niż przewidziany lub braku jakiegokolwiek wahania cenowego, inwestor utraci 

wszystkie środki, które zostały przeznaczone na zakup określonych opcji.  

Funkcję ekonomiczną opcji w rozumieniu przyjętym w niniejszej pracy postrzegać należy 

w odmienny sposób. Umowa opcji może spełniać w szczególności następujące cele: 

a) umożliwiać wspólnikom lub akcjonariuszom zaprzestanie wspólnej współpracy 

(„rozejście się”) na zasadach ustalonych już w umowie opcji. Instrumenty 

przysługujące wspólnikom i akcjonariuszom na gruncie kodeksu spółek 

handlowych mogą bowiem być niewystarczające, natomiast w przypadku gdy 

dojdzie już do sporu pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, istnieje ryzyko, 

 
24 https://mfiles.pl/pl/index.php/Opcja (dostęp: 3 sierpnia 2021 r.).  
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iż strony nie będą w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska co do sposobu 

„wyjścia” jednego ze wspólników (akcjonariuszy) ze spółki, jak również co do 

sposobu rozliczenia.  

W odniesieniu do możliwości wykluczenia wspólnika spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz akcjonariusza prostej spółki akcyjnej ze spółki, kodeks 

spółek handlowych przewiduje instytucję wyłączenia wspólnika oraz 

akcjonariusza (art. 266 k.s.h. oraz 30049 k.s.h.). Przepis ten wprowadza jednak 

szereg ograniczeń dotyczących minimalnej ilości wspólników (akcjonariuszy) 

występujących z roszczeniem oraz wymóg wskazania ważnych powodów 

wyłączenia wspólnika (akcjonariusza). Co więcej, cena za przejmowane udziały 

jest w ramach takiej procedury określana przez sąd. W przypadku spółki akcyjnej 

kodeks spółek handlowych przewiduje z kolei instytucję przymusowego wykupu 

akcji (art. 418 k.s.h.). Przymusowy wykup jest jednak możliwy wyłącznie 

w stosunku do akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału 

zakładowego przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie 

mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% 

kapitału zakładowego. Możliwe jest także wprowadzenie do umowy lub statutu 

spółki postanowień dotyczących przymusowego umorzenia. W takiej sytuacji 

jednak, po pierwsze, spółka musi posiadać środki niezbędne do zapłaty za 

umarzane udziały, po drugie, w określonych przypadkach wypłata może nie być 

możliwa ze względu na przepisy dotyczące ochrony kapitału zakładowego, po 

trzecie, przepisy określają minimalny poziom wynagrodzenia za umarzane 

udziały lub akcje, a po czwarte – intencją stron może być zapłata wynagrodzenia 

wspólnikowi lub akcjonariuszowi przez pozostałych wspólników lub 

akcjonariuszy, a nie przez spółkę. Alternatywą dla powyższych instytucji może 

być więc opcja call, w której strony od razu na etapie umowy opcji określą 

precyzyjnie zarówno sytuacje, w których możliwe będzie wykonanie opcji call, 

jak również cenę za nabywane prawa udziałowe.  

Co do możliwości „wyjścia” wspólnika lub akcjonariusza ze spółki, 

wystarczającego rozwiązania może nie stanowić instytucja dobrowolnego 

umorzenia. Po pierwsze, aby możliwe było zastosowanie tej instytucji, co do 

zasady konieczne będzie głosowanie za uchwałą umorzeniową przez większą 

ilość wspólników lub akcjonariuszy (a w momencie, kiedy w interesie danego 
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wspólnika lub akcjonariusza będzie umorzenie swoich udziałów lub akcji, 

pozostali wspólnicy lub akcjonariusze mogą nie być zainteresowani takim 

rozwiązaniem). Po drugie, spółka może nie mieć wystarczających środków na 

wypłatę wynagrodzenia umorzeniowego. Po trzecie, w określonych przypadkach 

wypłata wynagrodzenia umorzeniowego może nie być możliwa ze względu na 

przepisy dotyczące ochrony kapitału zakładowego. Po czwarte, intencją stron 

może być, aby to pozostający wspólnicy lub akcjonariusze ponieśli koszt 

„wyjścia” danego wspólnika lub akcjonariusza ze spółki, a w przypadku 

umorzenia dobrowolnego koszt ten poniesie spółka. Dodatkowo w spółce 

akcyjnej została przewidziana instytucja przymusowego odkupu akcji (art. 4181 

k.s.h.). Przepis ten wprowadza jednak bardzo szczegółowe ograniczenia. 

Procedura przymusowego odkupu akcji może bowiem zostać zainicjowana 

jedynie przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% 

kapitału zakładowego, natomiast odkup musi zostać dokonany przez nie więcej 

niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału 

zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. 

W prostej spółce akcyjnej została z kolei przewidziana instytucja, na podstawie 

której akcjonariusz może żądać ustąpienia ze spółki (art. 30050 k.s.h.). Wykupu 

akcji posiadanych przez ustępującego akcjonariusza dokonuje spółka, na 

rachunek pozostałych akcjonariuszy, po cenie godziwej. Alternatywą dla 

powyższych instytucji może być więc opcja put, w której strony od razu na etapie 

umowy opcji określą precyzyjnie zarówno sytuacje, w których możliwe będzie 

skorzystanie z opcji put, jak również cenę za zbywane prawa udziałowe. Opcja 

put stanowi także alternatywę dla zbycia udziałów lub akcji na rzecz osób 

trzecich. W określonej sytuacji może bowiem nie być możliwe znalezienie 

zainteresowanych nabywców;  

b) stanowić mechanizm zwiększenia zaangażowania kapitałowego w spółce jednego 

(kilku) wspólników lub akcjonariuszy. Intencją stron może być ukształtowanie 

relacji w taki sposób, aby wspólnik lub akcjonariusz miał możliwość 

powiększania swojego zaangażowania kapitałowego w spółce etapami. Opcja call 

może w takich przypadkach stanowić alternatywę dla instytucji podwyższenia 

kapitału zakładowego. Po pierwsze bowiem, podwyższenie kapitału zakładowego 

jest procedurą bardziej czasochłonną niż wykonanie opcji. Po drugie, łatwiej jest 
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skutecznie wykonać umowę opcji w przypadku ewentualnego konfliktu 

pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami. Po trzecie, w określonych 

sytuacjach może nie być konieczne dokapitalizowywanie spółki w ramach 

podwyższenia kapitału zakładowego. Po czwarte, umowa opcji pozwala na 

bardziej elastyczne określenie ceny za nabywane udziału lub akcje (w stosunku 

do możliwej elastyczności w określeniu wartości wkładu w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego);  

c) stanowić mechanizm zmniejszania zaangażowania kapitałowego jednego (kilku) 

wspólników lub akcjonariuszy. Intencją stron może bowiem być ukształtowanie 

relacji w taki sposób, aby wspólnik lub akcjonariusz miał możliwość 

zmniejszania swojego zaangażowania kapitałowego w spółce etapami. Opcja put 

może w takim przypadku stanowić alternatywę dla instytucji obniżenia kapitału 

zakładowego lub zbycia udziałów lub akcji na rzecz osoby trzeciej (por. uwagi 

w pkt. a) powyżej);  

d) umożliwiać „wyjście” inwestora ze spółki w przypadku, gdy spółka nie osiąga 

zamierzonych wyników finansowych25. W inwestycjach typu venture capital 

fundusze inwestycyjne często zastrzegają sobie prawo do sprzedaży swoich praw 

udziałowych na rzecz założycieli spółki (najczęściej za symboliczną kwotę) 

w przypadku, gdy dana spółka portfelowa nie osiąga zamierzonych wyników 

i konieczne może być zlikwidowanie spółki (lub zgłoszenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości lub o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego). W takiej sytuacji 

fundusz inwestycyjny godzi się z utratą zainwestowanych w prawa udziałowe 

środków, a zbycie praw udziałowych na rzecz założycieli pozwala mu na 

uniknięcie udziału w długotrwałej procedurze likwidacji spółki lub 

w postępowaniu upadłościowym (lub restrukturyzacyjnym); 

e) stanowić zabezpieczenie w przypadku braku spłaty zobowiązania z innego tytułu 

przez wspólnika lub akcjonariusza spółki, której prawa udziałowe będą 

przedmiotem umowy opcji. Taką formę zabezpieczenia swoich wierzytelności 

stosują często fundusze typu mezzanine. Najczęściej udzielający pożyczki 

mezzanine będzie miał dodatkowo prawo wyboru, czy określona część pożyczki 

 
25 T. Snażyk, K. Mordaka, M. Korol, Umowa Inwestycyjna? O czym pamiętać?, Warszawa 2019, 

https://skmlegal.pl/wp-content/uploads/2018/11/SKM_Umowa_Inwestycyjna__digital.pdf (dostęp: 

7 lutego 2020 r.), str. 64.  
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ma zostać zwrócona, czy alternatywnie dokona on wykonania opcji 

(tzw. konwersja długu na kapitał)26;  

f) stanowić element programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki 

(tzw. ESOP27). W takiej sytuacji większościowy wspólnik (akcjonariusz) zawiera 

z pracownikiem spółki umowę, na podstawie której, najczęściej po upływie 

określonego czasu (tzw. vesting period), pracownik będzie uprawniony do 

wykonania opcji. W tego typu umowach cena za prawa udziałowe nie odpowiada 

najczęściej cenie rynkowej i jest nią np. cena nominalna praw udziałowych. 

1.3. Definicje umowy opcji 

1.3.1. Uwagi ogólne 

Umowa opcji nie została zdefiniowana w ustawie28. Należy jednak zauważyć, iż są to 

umowy bardzo często stosowane w obrocie prawnym, do których jednocześnie 

nawiązania można napotkać także w piśmiennictwie. 

W niniejszym rozdziale podsumowane zostaną definicje umowy opcji. Omówienie 

definicji zostanie podzielone na definicje zawarte w literaturze prawniczej oraz definicje 

użyte w literaturze specjalistycznej, dotyczącej inwestycji typu private equity oraz 

venture capital29. Posłużenie się literaturą specjalistyczną dotyczącą tej kategorii 

inwestycji wynika z faktu, iż w transakcjach dokonywanych przez fundusze private 

equity oraz venutre capital, bardzo często dochodzi (a w transakcjach typu venture capital 

co do zasady) do nabycia jedynie części udziałów lub akcji w spółce. Konsekwentnie 

wspólnicy (akcjonariusze) podejmują w ramach takich transakcji decyzję 

o szczegółowym uregulowaniu w dokumentacji transakcyjnej możliwości „wyjścia 

z inwestycji”, rozumianych szeroko, w tym m.in. jako uprawnienie inwestorów do zbycia 

swojego pakietu udziałów (akcji) w określonych przypadkach (opcja put) lub do nabycia 

 
26 https://www.private-equity.pl/finansowanie-mezzanine/ (dostęp: 4 sierpnia 2021).  
27 Od anglojęzycznego określenia „Employee stock option plan”. Określenie to tłumaczy się często jako 

akcjonariat pracowniczy, przy czym w praktyce w spółkach typu start-up, konstrukcje takie są najczęściej 

wprowadzane w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 
28 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wymienia opcję w definicji instrumentu finansowego 

(pozostającego poza zakresem niniejszej pracy), nie definiując jednakże tego pojęcia. 
29 Inwestycje private equity to inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na rynku 

publicznym. Inwestycje te są dokonywane we wszystkich sektorach gospodarki oraz wszystkich fazach 

rozwoju przedsiębiorstwa, często z zamiarem udziału w bezpośrednim zarządzaniu tym przedsiębiorstwem. 

Inwestycje typu venutre capital należy uznać za podkategorię inwestycji typu private equity. Inwestycje te 

dotyczą nabywania (obejmowania) udziałów lub akcji w spółkach we wczesnej fazie rozwoju (start-up); 

https://www.private-equity.com.pl/venture-capital-jako-czesc-private-equity/ (dostęp: 24 maja 2021 r.).  
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na dalszym etapie działalności spółki pozostałych udziałów (akcji) dotychczasowych 

wspólników (opcja call).  

Dalej zostaną przedstawione definicje umowy opcji pojawiające się w orzecznictwie jak 

również wstępnie omówiona zostanie propozycja uregulowania umowy opcji w kodeksie 

cywilnym. Następnie podjęta zostanie wstępna próba odpowiedzi na pytanie o możliwość 

przyjęcia kompleksowej definicji umowy opcji.  

1.3.2. Definicje umowy opcji w piśmiennictwie 

Znaczna część publikacji dotyczących umowy opcji powstałych na przestrzeni ostatnich 

30 lat rozpatruje umowę opcji głównie w kontekście spółek publicznych30. Publikacje te 

wydają się jednak dobrym źródłem do analizy konstrukcji opcji dotyczących spółek 

prywatnych. Zauważyć bowiem należy, iż pomiędzy umowami opcji zawieranymi na 

rynku regulowanym (dotyczącymi spółek publicznych) i poza nim występuje szereg 

podobieństw. W obydwu bowiem przypadkach mamy (lub przynajmniej możemy mieć) 

ten sam przedmiot (akcje), w obydwu także przypadkach celem umowy opcji będzie 

umożliwienie jednej ze stron doprowadzenia do nabycia przedmiotu opcji mocą 

jednostronnej decyzji, a uprawnienie takie będzie (lub przynajmniej może być) sprzężone 

ze świadczeniem wzajemnym, należnym drugiej stronie. Na gruncie piśmiennictwa 

głównie M. Romanowski w sposób wyraźny oddziela od siebie opcje będące 

instrumentem rynku kapitałowego od opcji zawieranych poza tym rynkiem31. Poglądy 

tego Autora zostaną więc przedstawione jedynie w ograniczonym stopniu32. 

W piśmiennictwie natrafić można także na publikacje rozpatrujące umowy opcji 

zawierane na rynku prywatnym33. Publikacje te będą podstawą do analiz prowadzonych 

w niniejszej pracy.  

 
30 Przykładowo A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe w prawie polskim, Glosa, 1996/6; 

A. Chłopecki, Opcje…; K. Kaczanowski, G. Wiaderek, Opcje na prawa udziałowe w procesach inwestycji 

w spółki niepubliczne, Glosa, 1997/3; L. Sobolewski, Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów 

finansowych, PUG, 1998/1; L. Koziorowski, Umowa opcji kupna lub sprzedaży jako gra i zakład, PPH, 

1996/5. 
31 M. Romanowski, Charakter prawny kontraktu opcyjnego, PPH, 1999/5, str. 26; M. Bączyk, A. Jakubiec, 

P. Katner, M. Romanowski, Prawo…, str. 689. 
32 Pomimo rozgraniczenia wprowadzonego przez tego Autora, szczególnie przydatne może być jednak 

posiłkowe posłużenie się podnoszonymi przez niego argumentami przemawiającymi przeciwko pewnym 

kwalifikacjom umowy opcji. Pozwoli to na szersze, bardziej krytyczne spojrzenie na omawiane koncepcje 

kwalifikacji umowy opcji.  
33 Przykładowo M. Gutowski, Umowa…; M. Krajewski, Konstrukcja prawna umowy opcji, [w:] 

Europeizacja prawa prywatnego. Tom I, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, 
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Analiza występujących w piśmiennictwie definicji zostanie omówiona poprzez 

wskazanie pojawiających się w definicjach elementów umowy opcji.  

Na gruncie definicji umowy opcji Autorzy wskazują na następujące jej cechy: 

a) przyznanie uprawnienia do wykonania opcji, tzn. uprawnienia do doprowadzenia 

w przyszłości do zawarcia umowy sprzedaży udziałów lub akcji. Przyznanie 

takiego uprawnienia pojawia się w każdej z przenalizowanych definicji. Jak 

zaznacza M. Gutowski, uprawnienie to stanowi element charakterystyczny każdej 

umowy opcji34. Podejście do rozumienia uprawnienia opcyjnego różni się 

pomiędzy Autorami. Wyróżnić można w szczególności następujące podejścia: (i) 

wskazanie na „prawo nabycia lub zbycia udziałów na żądanie uprawnionego”35. 

Użycie w definicjach sformułowania „na żądanie” sugerowałoby, iż w rozumieniu 

tych definicji umowa sprzedaży dojdzie do skutku nie w wyniku złożenia przez 

uprawnionego jednostronnego oświadczenia woli, lecz dopiero w wyniku 

współdziałania obydwu stron umowy opcji, na żądanie uprawnionego; (ii) 

wskazanie na obowiązek zobowiązanego z opcji do złożenia oferty (a nie złożenie 

oferty od razu w treści umowy opcji)36. W tym ujęciu uprawnienie z opcji może 

być rozumiane jako dwa niezależne uprawnienia, w pierwszej kolejności prawo 

żądania złożenia oferty, a w drugiej kolejności prawo do przyjęcia oferty; (iii) 

 
Warszawa 2008; M. Golecki, Charakter prawny opcji w polskim prawie cywilnym. Uwagi na tle 

nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących ofertowego trybu zawierania umów, Palestra 

2006/7-8; T.M. Szczurowski, Opcje…, str. 359 i n.  
34 M. Gutowski, Umowa…, str. 107.  
35 Tak m.in. A. Opalski, Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 36, który definiuje opcję call i put, 

odpowiednio, w następujący sposób: „Opcja kupna (call option) polega na prawie nabycia pewnej liczby 

udziałów w określonym czasie, po ustalonej cenie. Wspólnik ma obowiązek przenieść udziały na 

uprawnionego na jego żądanie bądź po spełnieniu się określonych przesłanek wskazanych w umowie 

spółki” oraz „Opcja sprzedaży (put option) (…) jest prawem wspólnika zbycia określonej liczby udziałów 

w określonym czasie po ustalonej cenie na rzecz zobowiązanego”. Należy jednak zwrócić uwagę, iż Autor 

ten dalej wskazuje, iż najczęściej umowa opcji będzie umową nienazwaną, na mocy której wystawca opcji 

wystawi długoterminową ofertę zbycia udziałów, a uprawniony uzyska na czas opcji prawo kształtujące 

złożenia oświadczenia o zawarciu umowy sprzedaży udziałów z chwilą wykonania opcji. Podobnie także 

M. Baszczyk, który definiuje opcję kupna i sprzedaży, odpowiednio, w następujący sposób: „opcja kupna 

(…) – prawo do żądania przez uprawnionego zbycia mu przez zobowiązanego z opcji udziałów, po z góry 

określonej cenie” oraz „opcja sprzedaży (…) – prawo żądania przez uprawnionego odkupienia udziałów, 

po z góry określonej cenie” – M. Baszczyk, Prawo…, str. 83 i n.  
36 Tak m.in. A. Chłopecki, Opcje…, str. 148, który definiuje opcję w następujący sposób: „opcja jest umową 

nienazwaną, której treścią jest z jednej strony zobowiązanie się posiadacza opcji do zapłaty premii opcyjnej, 

a z drugiej strony – zobowiązaniem się wystawcy opcji do złożenia długoterminowej oferty [zbycia lub 

nabycia – przyp. autora] (…) W koncepcji opcji jako umowy, w której świadczeniem wystawcy jest 

złożenie oferty o charakterze ciągłym, wystarczające dla powstania skutku prawnego jest złożenie 

oświadczenia o przyjęciu oferty przez posiadacza opcji”.  
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rozumienie uprawnienia opcyjnego jako uprawnienia do przyjęcia oferty bądź 

jako uprawnienia prawnokształtującego37; 

b) możliwość wykonania uprawnienia opcyjnego w określonym czasie po zawarciu 

umowy opcji (a niekoniecznie niezwłocznie po zawarciu umowy opcji)38;  

c) określenie w umowie opcji ceny za prawa udziałowe będące przedmiotem umowy 

sprzedaży zawartej w wyniku wykonania uprawnienia opcyjnego39;  

d) zobowiązanie uprawnionego z opcji do zapłaty premii opcyjnej40. Na obowiązek 

zastrzeżenia premii opcyjnej wskazują tylko niektórzy Autorzy, przy czym część 

wskazuje, iż premia opcyjna nie jest obligatoryjna. Przykładowo premia opcyjna 

nie wydaje się dla M. Gutowskiego elementem koniecznym. Jak bowiem 

wskazuje ten Autor: „Jeżeli występuje w opcji wspomniany wcześniej element 

odpłatności, który wyraża się w obowiązku zapłaty przez opcjobiorcę premii 

opcyjnej, to w tych wypadkach opcja jest stosunkiem prawnym wynikającym 

 
37 Tak m.in. M. Mataczyński, S. Sołtysiński, Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 15, którzy definiują 

opcję w następujący sposób: „Opcje na zakup lub sprzedaż akcji przybierają najczęściej postać umów 

wzajemnych, w ramach których uprawniony (opcjobiorca) zobowiązuje się do zapłaty premii opcyjnej, 

a wystawca opcji (opcjodawca) składa długoterminową ofertę albo oświadczenie podobne do oferty, na 

mocy którego opcjobiorca uzyskuje uprawnienie prawnokształtujące do zawarcia umowy sprzedaży praw 

udziałowych, z chwilą wykonania opcji. Uprawnienie przyznane opcjobiorcy bywa konstruowane zarówno 

jako długoterminowa oferta, jak również jako swoiste uprawnienie prawnokształtujące do zawarcia umowy 

sprzedaży praw udziałowych z chwilą wykonania opcji (…) Tak skonstruowana opcja stanowi czynność 

konsensualną, odpłatną i wzajemną”. Warto zwrócić uwagę, iż Autorzy ci nie wskazują, czym dokładnie 

opcja jest, lecz jaką najczęściej przybiera formę. Dopuszczają więc występowanie opcji w różnych 

wariantach; Por. też M. Gutowski, Kilka uwag, dlaczego opcja nie jest umową warunkową, Palestra 

2007/1–2, str. 93, który definiuje umowę opcję w następujący sposób: „Sama istota opcji polega na 

porozumieniu, na mocy którego jedna ze stron uzyskuje prawo do nabycia lub zbycia określnego 

przedmiotu w określonym terminie za określoną cenę lub do zawarcia innej umowy, przy czym zwykle za 

uzyskanie tego uprawnienia strona płaci premię opcyjną. Najistotniejszym elementem opcji jest 

upoważnienie (stosunek podległości kompetencji) – związane z przyznaniem opcjobiorcy nieodwołalnego 

prawa kształtującego do zmiany – przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli o wykonaniu opcji – 

istniejącego stosunku opcji w inny umowny stosunek obligacyjny, wynikający z zawarcia określonej 

umowy (umowy głównej). Wspomniana premia to „cena” prawa opcji, tj. wspomnianego upoważnienia 

kreującego możliwość doprowadzenia do zawarcia umowy głównej przez złożenie jednostronnego 

oświadczenia woli. Trzecim wreszcie elementem opcji jest obowiązek opcjodawcy zaniechania 

podejmowania wszelkich czynności, które mogłyby prowadzić do zniweczenia lud udaremnienia 

wykonania przyznanego opcjobiorcy uprawnienia kształtującego oraz ewentualnego podjęcia działania 

niezbędnego do umożliwienia wykonania prawa opcji”.  
38 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 36; M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 93; 

M. Bączyk, A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski [w:] Prawo…, str. 703–704. 
39 Tak m.in. A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 36; M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 93; 

M. Bączyk, A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski [w:] Prawo…, str. 703–704; M. Baszczyk, Prawo…, 

str. 83 i n.; T. Gołębiewski, Prawo pierwokupu a prawo pierwszeństwa, Rzeczpospolita z dnia 30 września 

1996 r., str. 16. 
40 Tak m.in. A. Chłopecki, Opcje…, str. 148; M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do  

art. 338, Nb. 15; M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 93.  
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z umowy wzajemnej”41. Podobne stanowisko wyrażają także M. Bączyk, 

A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski42. 

1.3.3. Definicje umowy opcji w publikacjach specjalistycznych dotyczących 

inwestycji typu private equity oraz venture capital 

Jak wskazano powyżej, w ostatnich latach można zauważyć w Polsce rozwój inwestycji 

typu private equity oraz venture capital. W ramach takich inwestycji dochodzi często 

(w ramach inwestycji typu venture capital co do zasady) do nabywania lub obejmowania 

przez fundusze jedynie części praw udziałowych w kapitale zakładowym spółek, co 

wymusza z kolei ukształtowanie przyszłych relacji pomiędzy wspólnikami lub 

akcjonariuszami, w tym ukształtowanie mechanizmów „wyjścia” ze spółki. 

W konsekwencji wzrostu liczby tego typu inwestycji zauważyć można powstanie szeregu 

publikacji skierowanych nie bezpośrednio do prawników, lecz do funduszy 

inwestycyjnych oraz przedsiębiorców, w których używane są definicje opcji zasadniczo 

spójne ze wskazanym powyżej opisem. Poniżej przedstawione zostaną definicje opcji 

przedstawione w wybranych publikacjach specjalistycznych dotyczących inwestycji typu 

private equity oraz venture capital.  

W publikacji „Umowa Inwestycyjna? O czym pamiętać?” skierowanej do branży venture 

capital, opcja call zdefiniowana została jako klauzula przyznająca „wspólnikowi 

uprawnionemu możliwość żądania, aby wspólnicy zobowiązani sprzedali na jego rzecz 

określoną ilość należących do nich udziałów po określonej uprzednio cenie (…) 

Realizacja uprawnienia opcji call może być uzależniona od konkretnych warunków, które 

umowa inwestycyjna powinna precyzować”43. Autorzy wskazują również, iż w ramach 

umowy opcji może zostać zawarta umowa przedwstępna, dzięki której wspólnik 

uprawniony będzie miał możliwość sądowego dochodzenia zawarcia umowy w drodze 

zastępczego oświadczenia woli.  

Z powyższej definicji wyodrębnić można następujące elementy: (i) prawo żądania, aby 

wspólnicy zobowiązani z opcji sprzedali wspólnikowi uprawnionemu swoje udziały; (ii) 

 
41 Ibidem, str. 94.  
42 M. Bączyk, A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski [w:] Prawo…, str. 703–704. 
43 T. Snażyk, K. Mordaka, M. Korol, Umowa…, str. 65.  
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określoną uprzednio cenę za udziały oraz (iii) (opcjonalnie) warunki, których spełnienie 

aktualizuje dopiero uprawnienie do żądania zawarcia umowy sprzedaży udziałów44.  

Ci sami Autorzy definiują z kolei opcję put jako klauzulę przyznającą „wspólnikowi 

uprawnionemu możliwość żądania, aby konkretni wspólnicy zobowiązani nabyli od 

niego określoną ilość należących do niego udziałów. Cena nabycia może być określona 

w sposób ryczałtowy (np. 50 zł za jeden udział) lub ryczałtowy z uwzględnieniem upływu 

czasu i amortyzacji kwoty wniesionej / zapłaconej za jeden udział (np. 50 zł + 20 % 

w skali roku za jeden udział). Mogą zostać również wskazane inne czynniki określające 

sposób wyceny udziałów, jak też minimalne lub maksymalne wartości nabycia lub 

sprzedaży udziałów w ramach opcji (…)”45. Realizacja uprawnienia może być 

uzależniona od konkretnych warunków, które umowa inwestycyjna powinna 

precyzować46. Autorzy wskazują również, iż w ramach umowy opcji może zostać zawarta 

umowa przedwstępna, dzięki której wspólnik uprawniony będzie miał możliwość 

sądowego dochodzenia zawarcia umowy w drodze zastępczego oświadczenia woli. 

Z powyższej definicji wyodrębnić możemy następujące elementy: (i) prawo żądania, aby 

wspólnik zobowiązany z opcji nabył od wspólnika uprawnionego z opcji jego udziały; 

(ii) określoną uprzednio cenę za udziały (lub sposób wyliczenia ceny) oraz (iii) 

(opcjonalnie) warunki, których spełnienie aktualizuje dopiero uprawnienie do żądania 

zawarcia umowy sprzedaży udziałów47. 

W publikacji „Start-up handbook. Co start-upy powinny wiedzieć o przepisach prawa?”, 

opcja call i opcja put zostały zdefiniowane w następujący sposób: „opcja PUT – prawo 

do żądania, aby druga strona nabyła od niej udziały lub akcje, oraz opcja CALL – czyli 

prawo żądania sprzedaży na rzecz strony udziałów lub akcji posiadanych przez drugą 

stronę. Umowa powinna określać zasady i uwarunkowania realizacji opcji oraz warunki 

finansowe transakcji w ramach opcji”48 

 
44 Warunki skorzystania z uprawnienia są także wprowadzone do modelowej klauzuli zaproponowanej 

przez Autorów.  
45 T. Snażyk, K. Mordaka, M. Korol, Umowa…, str. 64. 
46 Ibidem, str. 65.  
47 Podobnie jak w przypadku opcji call, warunki skorzystania z uprawnienia są także wprowadzone do 

modelowej klauzuli zaproponowanej przez Autorów. 
48 A. Granicki, B. Marek, M. Pawlak, T. Snażyk, K. Wojdyło, Start-up handbook. Co start-upy powinny 

wiedzieć o przepisach prawa?, Warszawa 2015, https://koalicjadlainnowacji.pl/wp-

content/uploads/2017/05/Start-up_handbook_poj.pdf (dostęp: 12 października 2020), str. 24.  
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Z definicji tych wyodrębnić można następujące elementy: (i) prawo żądania, aby druga 

strona nabyła od uprawnionego (w przypadku opcji put) lub zbyła na rzecz uprawnionego 

(w przypadku opcji call) udziały lub akcje; (ii) określenie warunków finansowych 

transakcji w ramach opcji (tj. określenie ceny za nabywane udziały lub akcje); oraz (iii) 

zasady i uwarunkowania realizacji opcji. Niniejsza definicja, podobnie jak wskazana 

powyżej, wskazuje jedynie na możliwość żądania zawarcia umowy sprzedaży udziałów 

lub akcji, a nie na możliwość doprowadzenia do zawarcia takiej umowy mocą 

jednostronnego oświadczenia woli.  

Z kolei, zgodnie z definicją zaproponowaną przez M. Malca, „Opcja to kontrakt 

pomiędzy dwoma stronami, w którym jedna strona ma prawo zażądać od drugiej 

ustalonego działania na ustalonych w kontrakcie warunkach. Druga strona ma obowiązek 

zrealizować określone działanie, gdy takie żądanie nastąpi. Jedna strona tego kontraktu 

to strona uprzywilejowana. Posiada ona konkretne prawo. Oznacza to, że ma wybór, czyli 

może zażądać określonego działania od drugiej strony, albo nie. Druga strona kontraktu 

już takiego wyboru nie ma, czyli ma zobowiązanie wobec strony uprzywilejowanej. 

Oznacza to, że musi na wezwanie strony uprzywilejowanej podjąć określone działanie. 

Dodatkowe kwestie, które dotyczą opcji, to: (i) opcję realizuje się dopiero po zaistnieniu 

określonego scenariusza, w tym również po wykonaniu określonej czynności, (ii) 

określone działanie, które jedna strona kontraktu wymusza na drugiej, musi zostać 

zrealizowane według ustalonych wcześniej warunków (np. z góry ustalona cena), (iii) 

opcja ma określony czas trwania.”49 

Z powyższej definicji można wyodrębnić następujące elementy: (i) możliwość żądania 

od drugiej strony określonego działania; (ii) możliwość wykonania opcji po spełnieniu 

się określonych warunków; (iii) wcześniejsze określenie warunków umowy sprzedaży 

praw udziałowych (cena) oraz (iv) ograniczenie opcji w czasie.  

Podsumowując, należy zauważyć, iż definicje zaproponowane w publikacjach 

specjalistycznych mieszczą się co do zasady w definicjach wypracowanych w doktrynie. 

W porównaniu do wskazanych powyżej definicji zawartych w doktrynie prawniczej, 

w publikacjach specjalistycznych wskazuje się także na dodatkowych element, tzn. na 

potencjalne uzależnienie możliwości wykonania uprawnienia opcyjnego od spełnienia się 

 
49 M. Malec, Opcja call i put w umowie inwestycyjnej. Co to jest?, https://www.private-equity.pl/opcja-

call-put-umowa-inwestycyjna-startup/ (dostęp: 12 października 2020).  
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dodatkowych warunków lub od upływu terminu. Analiza empiryczna dokonana przez 

autora niniejszej pracy potwierdza, iż co do zasady w umowach inwestycyjnych 

możliwość skorzystania z uprawnienia opcyjnego jest zależna od spełnienia się 

określonych warunków (analiza ta, w tym opis przykładowych warunków, zostanie 

szczegółowo podsumowana w rozdziale 3.4).  

1.3.4. Definicje umowy opcji w orzecznictwie 

Przechodząc do kwestii orzecznictwa dotyczącego opcji, na wstępie należy skonstatować, 

iż orzecznictwo to jest bardzo ubogie i napotkać można jedynie pojedyncze orzeczenia 

Sądu Najwyższego odnoszące się do umowy opcji. Stan taki, jak zostało już zaznaczone 

we wstępie, jest w znacznym stopniu efektem poddawania sporów z umów opcji lub 

umów zawierających w sobie umowy opcji pod jurysdykcję sądów arbitrażowych. 

Analizując orzeczenia sądowe, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r.50 W omawianej sprawie stan faktyczny 

dotyczył zamieszczonej w umowie spółki opcji sprzedaży udziałów wspólnika lub jego 

następcy prawnego, zgodnie z którą wspólnik był uprawniony do sprzedaży wszystkich 

posiadanych przez siebie udziałów w spółce, stanowiących 25% kapitału zakładowego 

spółki na rzecz wspólnika, który w momencie złożenia oświadczenia posiadałby pakiet 

większościowy udziałów w spółce, za określoną w umowie spółki cenę (zależną od daty 

złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji). Umowa wskazywała dalej, iż 

w przypadku skorzystania z prawa opcji umowa zbycia udziałów powinna zostać 

podpisana w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia wspólnika. W omawianej sprawie 

wspólnik zobowiązany z opcji uchylił się od zawarcia umowy, w konsekwencji czego 

wspólnik uprawniony z opcji wniósł do sądu powództwo o nakazanie wspólnikowi 

zobowiązanemu złożenia oświadczenia woli składającego się na umowę sprzedaży (oraz 

o stwierdzenie, że wyrok zastępuje umowę). W omawianym wyroku warto 

w szczególności zwrócić uwagę na definicje umowy opcji przyjmowane przez sądy 

poszczególnych instancji51. Sąd Okręgowy przyjął, iż opcja jest prawem wynikającym 

z umowy zawartej pomiędzy stronami, nie jest zatem prawem kształtującym istniejącym 

„samoistnie”, oraz wskazał, iż opcja pozwala zbywcy lub nabywcy żądać w określonym 

czasie sprzedaży lub kupna określonej liczby określonych wartości. Sąd Apelacyjny 

 
50 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt I CSK 161/15.  
51 Sam spór natomiast dotyczył w szczególności terminu żądania zawarcia umowy przyrzeczonej na gruncie 

przepisów dotyczących umowy przedwstępnej.  
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wskazał z kolei, iż możliwość skutecznego wykonania opcji zależy od wykorzystania 

odpowiedniego mechanizmu prawa cywilnego, przy jednoczesnym wskazaniu, iż dla 

skutecznego wykonania opcji wykorzystuje się jeden z trzech mechanizmów: instytucję 

zawarcia umowy w trybie ofertowym, umowę zobowiązującą zawartą pod warunkiem 

oraz umowę przedwstępną. W ocenie Sądu Najwyższego do umowy opcji przepisy 

kodeksu cywilnego należy stosować jedynie odpowiednio. W realiach omawianej sprawy 

byłyby to odpowiednio stosowane przepisy o umowie przedwstępnej.  

Jak się wydaje, w podobnym duchu Sąd Najwyższy wypowiedział się także w wyroku 

z dnia 5 maja 2016 r., stwierdzając, iż brak regulacji normatywnej umowy opcji pozwala 

na ukształtowanie tej umowy dokładnie według życzeń stron w konkretnej sytuacji52. Sąd 

wskazał dalej, iż strony mogą „nadać jej [umowie opcji – przyp. autora] postać silniejszą 

(ofertową) i wtedy jednostronne oświadczenie uprawnionego z opcji będzie prowadziło 

do powstania stosunku prawnego. Alternatywnie strony mogą nadać tej umowie postać 

słabszą (umowy przedwstępnej), a wtedy uprawniony będzie mógł żądać jedynie 

zawarcia umowy ostatecznej”53. W tym kontekście nie jest do końca jasna argumentacja 

stosowana przez Sąd Najwyższy we wcześniejszej części uzasadnienia, w której Sąd 

Najwyższy przeciwstawia niejako umowę opcji umowie przedwstępnej (tak jakby 

umowa opcji nie mogła zostać skonstruowana właśnie jako umowa przedwstępna).  

W wyroku z dnia 7 grudnia 2007 r. Sąd Najwyższy nie posługuje się wprawdzie ani razu 

pojęciem „opcja”, jednakże rozpatrywane w przedmiotowej sprawie postanowienie 

statutu, biorąc pod uwagę przytoczone dotychczas w niniejszej pracy definicje, należy 

uznać za opcję put54. Zgodnie bowiem z odpowiednimi postanowieniami statutu 

akcjonariusz nabywający akcje w ilości zapewniającej mu (wraz z wcześniej posiadanymi 

akcjami) ponad 32% głosów na walnym zgromadzeniu był zobowiązany przyjąć ofertę 

sprzedaży akcji złożoną mu przez mniejszościowych akcjonariuszy, jeżeli podjęliby oni 

decyzję o złożeniu takiej oferty. Procedura przewidywała także cenę, po jakiej powinno 

dojść do nabycia akcji objętych ofertą. W omawianej sprawie pozwana, która nabyła 

pakiet zobowiązujący ją do przyjęcia oferty złożonej przez powoda, nie wykonała 

swojego obowiązku. Sąd Okręgowy nakazał pozwanej złożenie oświadczenia o przyjęciu 

oferty powódki. Istota sporu dotyczyła możliwości zamieszczenia w statucie 

 
52 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2016 r., sygn. akt II CSK 470/15. 
53 Podobnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt III CSK 321/16.  
54 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. akt III CSK 195/07.  
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dodatkowych postanowień, dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami. Sama 

kwestia granic kształtowania postanowień statutu spółki zostanie omówiona w dalszej 

części niniejszej pracy. W tym miejscu wskazać jedynie należy, że z powodu przyjęcia, 

iż zamieszczanie w statucie omawianego postanowienia nie jest dopuszczalne (jako że 

takie postanowienie w ocenie Sądu Apelacyjnego narusza art. 304 § 4 k.s.h.) Sąd 

Apelacyjny zmienił zaskarżone orzeczenie i powództwo oddalił. Sąd Najwyższy, 

przyjmując jednocześnie, że omawiane postanowienie statutu nie może zostać uznane za 

statut w sensie materialnym, przyjął, jak się wydaje, za dopuszczalne kreowanie 

mechanizmów o podobnej treści55.  

Podsumowując definicje przytoczone przez sądy różnych instancji w omówionych 

powyżej wyrokach oraz brzmienie rozpatrywanych przez sądy postanowień umów, 

zauważyć należy, iż cechy umów opcji występujących w niniejszych orzeczeniach nie 

stoją w sprzeczności z omówionymi dotychczas definicjami. Wśród pojawiających się 

cech napotykamy bowiem zawsze: (i) prawo strony uprawnionej do zainicjowania 

procedury zmierzającej do zawarcia umowy głównej; (ii) określenie ceny, po jakiej dane 

udziały powinny zostać zbyte; jak również (iii) określenie horyzontu czasowego, 

w którym możliwe jest przyjęcie opcji lub warunku, od którego spełnienia zależne będzie 

wykonanie opcji. Zauważyć także należy, iż część orzeczeń wskazuje na dopuszczalność 

kreowania umów opcji w oparciu o różne konstrukcje cywilistyczne.  

1.3.5. Umowa opcji w projekcie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Cywilnego 

W toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zostało zaproponowane 

(ostatecznie nieprzyjęte) następujące brzmienie przepisu dotyczącego umowy opcji:  

„§ 1. Przez umowę opcji udzielający opcji zobowiązuje się, na żądanie uprawnionego 

z opcji, do spełnienia na jego rzecz oznaczonego świadczenia najpóźniej w ściśle 

określonym terminie. § 2. Udzielenie opcji może nastąpić za wynagrodzeniem (premia 

opcji). § 3. Uprawniony z opcji może być zobowiązany do spełnienia świadczenia przed 

wykonaniem opcji. W takim przypadku uprawniony z opcji nie może żądać zwrotu 

 
55 Koncepcja podziału statutu na statut w sensie formalnym i statut w sensie materialnym zostanie 

omówiona w dalszej części niniejszej pracy.  
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spełnionego świadczenia w razie niewykonania opcji, chyba że co innego wynika 

z umowy.”56 

Zgodnie z powyższym projektem: 

a) jedna ze stron jest uprawniona do żądania spełniania świadczenia przez drugą 

stronę;  

b) rodzaj świadczenia nie został oznaczony. Jak się wydaje, świadczenie mogłoby 

polegać także na przeniesieniu prawa własności praw udziałowych;  

c) fakultatywnie strony mogą zastrzec w umowie opcji wynagrodzenie 

przysługujące zobowiązanemu z opcji;  

d) uprawniony z opcji może być zobowiązany do spełnienia świadczenia (zapłaty 

wynagrodzenia) przed wykonaniem opcji i co do zasady nie będzie uprawniony 

do jego otrzymania z powrotem w przypadku braku wykonania opcji.  

Rozważana definicja wpisuje się więc w cechy umowy opcji występujące 

w przytoczonych dotychczas definicjach. Po dokonaniu szczegółowego podsumowania 

definicji umowy opcji (oraz określeniu cech umowy opcji), jak również charakteru 

prawnego umowy opcji w rozdziale drugim, w zakończeniu niniejszej pracy autor 

ustosunkuje się do proponowanego brzmienia przytoczonego przepisu, jak też do samej 

konieczności regulowania umowy opcji w przepisach prawa.  

1.3.6. Definicja własna. Test umowy opcji 

Podsumowując przytoczone dotychczas definicje umowy opcji, jak również projekt 

uregulowania umowy opcji w kodeksie cywilnym, w pierwszej kolejności zauważyć 

należy, iż wszystkie przytoczone definicje wskazują na to, iż stosunek opcyjny powstaje 

w wyniku zawarcia umowy, a nie mocą jednostronnego oświadczenia woli. Zastrzeżenie 

to jest o tyle istotne, iż w piśmiennictwie pojawiło się także stanowisko kwalifikujące 

opcję jako ofertę57. Takie rozumienie opcji, na potrzeby rozważań zawartych w niniejszej 

pracy, należy jednak odrzucić. W przyjętym rozumieniu opcja doprowadzenia do 

zawarcia umowy głównej, przysługująca uprawnionemu z opcji, ma pochodzenie 

umowne. Wyprzedzając nieznacznie rozważania zawarte w dalszej części pracy, przyjąć 

 
56 Brzmienie proponowanego przepisu za M. Bączyk, A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski [w:] 

Prawo…, str. 704.  
57 Z. Radwański, System prawa cywilnego – część ogólna, Wrocław 1985, str. 411.  
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należałoby, iż nawet jeżeli konstrukcja umowy opcji zakładać będzie złożenie oferty 

przez zobowiązanego z opcji, treść takiej oferty będzie wcześniej ustalona pomiędzy 

stronami58.  

Naturalnie można wyobrazić sobie sytuację, w której oferta zostanie złożona 

w oderwaniu od jakichkolwiek ustaleń pomiędzy oferentem a oblatem i która 

jednocześnie zawierać będzie podstawowe elementy, które zostały wskazane 

w definicjach umowy opcji (wystarczające bowiem byłoby złożenie nieodwołalnej oferty 

uprawniającej do jej przyjęcia w określonym czasie), jednakże takiej oferty nie można 

traktować jako opcji w rozumieniu przyjętym w niniejszej pracy. Zasadniczo bowiem 

w sytuacji, gdy oferent sam z siebie składa oblatowi ofertę, jego intencją jest zawarcie 

umowy sprzedaży. W przypadku umowy opcji celem zobowiązanego z opcji jest 

przyznanie drugiej stronie uprawnienia do doprowadzenia do zawarcia umowy głównej, 

jednakże samo zawarcie takiej umowy nie musi być (co do zasady nie będzie) zgodne 

z subiektywnie pojętym najlepszym interesem zobowiązanego z opcji w momencie 

wykonania opcji. Powód, dla którego zobowiązany z opcji będzie przystępował do 

umowy opcji, będzie możliwy do ustalenia dopiero w wyniku dokonania interpretacji 

samej umowy (lub dodatkowych porozumień zawartych pomiędzy uprawnionym 

i zobowiązanym z opcji) i będzie nim co do zasady albo uzyskanie świadczenia 

wzajemnego (potencjalnie trudnego do wyodrębnienia z szeregu wzajemnych świadczeń 

zastrzeżonych w bardziej skomplikowanych umowach inwestycyjnych), albo 

zabezpieczenie spełnienia innego świadczenia należnego uprawnionemu z opcji.  

Przechodząc do podsumowania powyższych definicji umowy opcji i odnosząc się do 

potencjalnej możliwości zaproponowania wyczerpującej definicji umowy opcji przez 

autora niniejszej pracy, uznać należy, iż tak jak możliwe byłoby przyjęcie ogólnej 

definicji umowy opcji uwzględniającej jej cel ekonomiczny (takie definicje zostały 

zaproponowane we wstępie niniejszej pracy), tak nie jest możliwe przyjęcie jednej 

określonej definicji prawnej umowy opcji. Przywołane powyżej definicje wskazują 

bowiem na różne możliwe podejścia do umowy opcji, zarówno w zakresie konstrukcji 

prawnej (tj. konstrukcji umożliwiających doprowadzenie do zawarcia umowy głównej 

mocą jednostronnego oświadczenia woli, jak również wymagających współpracy między 

 
58 Zwraca też na to uwagę M. Gutowski, Umowa…, str. 181.  
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stronami), jak i jej poszczególnych elementów (wprowadzenie świadczenia wzajemnego, 

terminów czy warunków).  

W ocenie autora niniejszej pracy prawidłowym punktem wyjścia do dalszego omawiania 

charakteru prawnego umowy opcji, jak również jej poszczególnych elementów, nie jest 

próba stworzenia szczegółowej definicji umowy opcji, a próba określenia minimalnego 

zestawu cech, jakie muszą wystąpić w danym stosunku prawnym (umowie), aby można 

było przyjąć, iż jest to umowa opcji. Podsumowując wskazane powyżej definicje, jak 

również funkcje spełniane przez umowę opcji, do cech takich należy zaliczyć:  

a) istnienie uprawnienia opcyjnego, przysługującego tylko jednej ze stron umowy 

opcji, rozumianego bądź jako prawo żądania zawarcia umowy przenoszącej 

prawa udziałowe, bądź jako możliwość doprowadzenia do zawarcia takiej umowy 

mocą jednostronnego oświadczenia woli,  

b) możliwość wykonania uprawnienia opcyjnego w określonym przez strony czasie 

po dniu zawarcia umowy opcji bądź po spełnieniu się określonego w umowie 

opcji warunku, niezależnie od działań podejmowanych przez zobowiązanego 

z opcji. Możliwość skonstruowania umowy opcji w ten sposób, aby uprawniony 

z opcji mógł wykonać swoje prawo w określonym czasie po dniu zawarcia umowy 

opcji (np. w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy opcji) lub po spełnieniu 

się określonego warunku59, musi iść bowiem w parze z tym, aby w okresie tym 

zobowiązany z opcji nie mógł odwołać uprawnienia opcyjnego („wycofać się” ze 

swojego zobowiązania lub ze złożonego już oświadczenia woli kreującego 

uprawnienie opcyjne)60, jak również z tym, by nie mógł on „przymusić” 

uprawnionego z opcji do szybszego wykonania swojego prawa, pod sankcją jego 

wygaśnięcia, oraz  

c) określenie essentialia negotii umowy sprzedaży udziałów lub akcji, która zostanie 

zawarta w wyniku wykonania opcji.  

 
59 Przy czym wyobrazić można sobie także sytuację, w której stronom zależeć będzie na ukształtowaniu 

relacji w ten sposób, aby wykonanie uprawnienia opcyjnego było możliwe w określonym czasie (lub po 

upływie określonego terminu) przy jednoczesnym spełnieniu się określonych warunków.  
60 Odmienną kwestią jest natomiast możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli na gruncie 

ogólnych przepisów prawa cywilnego (w takiej sytuacji konieczne jest jednak działanie pod wpływem np. 

błędu lub podstępu). 
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Powyższe cechy charakterystyczne stanowią swoisty test umowy opcji i należałoby 

przyjąć, iż stosunki prawne niespełniające łącznie powyższych kryteriów nie mogą zostać 

zakwalifikowane jako umowa opcji. Analiza dopuszczalnych konstrukcji umowy opcji, 

która zostanie przeprowadzona w rozdziale drugim zostanie dokonana w oparciu 

o powyższy test. W kontekście rozważań przeprowadzanych w rozdziale drugim, 

szerszego omówienia wymagać będą jedynie dwie pierwsze przesłanki. Co do essentialia 

negotii umowy sprzedaży praw udziałowych zaznaczyć należy natomiast, iż wszystkie 

konstrukcje prawne, które uznać będzie można według powyższych kryteriów za umowę 

opcji, będą przyznawały uprawnienie do doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży 

praw udziałowych – konsekwentnie konieczność określenia w umowie opcji ceny 

i przedmiotu umowy sprzedaży praw udziałowych nie stanowi zagadnienia 

kontrowersyjnego wymagającego niezależnego omówienia w odniesieniu do każdej 

z omawianych konstrukcji. Odmienną kwestią jest określenie granic, w jakich przedmiot 

umowy sprzedaży i jego cena mogą zostać w umowie opcji określone (w przypadku gdy 

strony wskazują jedynie podstawy do określenia ceny lub przedmiotu, bez wskazania ich 

wprost). Zagadnienie to zostanie omówione w rozdziale trzecim, jako zagadnienie 

dotyczące nie tyle cech konstrukcyjnych umowy opcji, co granic, w jakich pewne 

elementy umowy opcji mogą zostać ukształtowane. 

Z przenalizowanych definicji umowy opcji wyodrębnić można jeszcze pojawiający się 

dodatkowo w części definicji element, tj. zastrzeżenie świadczenia wzajemnego, 

przysługującego zobowiązanemu z opcji w zamian za związanie się umową opcji. Jak się 

wydaje, w omawianych definicjach brak jest jednolitego stanowiska co do tego, czy 

umowa opcji musi zawierać w sobie takie świadczenie wzajemne (zwane także, 

w szczególności w kontekście opcji występujących na rynku regulowanym, „premią 

opcyjną”). W ocenie autora niniejszej pracy zastrzeżenie świadczenia wzajemnego nie 

powinno przesądzać o tym, czy w omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia 

ze stosunkiem prawnym stanowiącym umowę opcji, czy nie. Część Autorów wprost 

dopuszcza możliwość przyjęcia umów opcyjnych, zarówno zawierających, jak 

i niezawierających świadczenia wzajemnego61. Naturalnie musi istnieć powód, dla 

którego zobowiązany z opcji podejmie decyzję o przystąpieniu do umowy opcji, jednakże 

powód taki nie musi koniecznie stanowić świadczenia wzajemnego. Wyobrazić sobie 

 
61 M. Krajewski, Konstrukcja…, str. 607; M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 94; M. Bączyk, A. Jakubiec,  

P. Katner i M. Romanowski [w:] Prawo…, str. 703–704.  
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można bowiem chociażby umowę opcji, która została zawarta na zabezpieczenie innej 

relacji wiążącej strony (przykładowo umowy pożyczki). Powód przystąpienia przez 

zobowiązanego z opcji do umowy opcji należałoby więc raczej rozpatrywać 

w kategoriach kauzalności, a nie świadczenia wzajemnego.  

Kwestia tego, czy w ramach danej konkretnej konstrukcji jest dopuszczalne (lub 

konieczne) zastrzeżenie świadczenia wzajemnego, zostanie więc poddana analizie 

w rozdziale trzecim dotyczącym granic kształtowania umowy opcji, a nie w rozdziale 

drugim, w którym dokonywana będzie analiza różnych konstrukcji prawnych, w oparciu 

o wskazany powyżej test umowy opcji.  

1.4. Swoboda kształtowania umów 

1.4.1. Uwagi ogólne 

Jak zostało wskazane powyżej, ze względu na wagę zasady swobody umów dla 

omawianych w niniejszej pracy zagadnień, zasada ta wymaga szerszego omówienia. 

Zasada swobody umów jest bowiem punktem wyjścia do dyskusji na temat kreowania 

umów nienazwanych, zakresu kształtowania postanowień umowy opcji, jak również 

określania granic kształtowania umowy oraz statutu spółki. W zakresie granic 

kształtowania postanowień umowy oraz statutu spółki, dodatkowej analizy wymagać 

będzie art. 304 § 3 i 4 k.s.h., określający granice kształtowania statutu spółki akcyjnej. 

Zagadnienie to zostanie omówione szczegółowo w rozdziale piątym. 

Podstawowym przepisem określającym zasadę swobody umów w polskim porządku 

prawnym jest art. 3531 k.c., wprowadzony do kodeksu cywilnego na mocy ustawy z dnia 

28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny62 jako efekt zmian 

transformacyjnych zachodzących w tym okresie w Polsce. Do momentu wprowadzenia 

art. 3531 k.c. do kodeksu cywilnego, zasadę swobody umów wyprowadzano pośrednio 

z art. 58 k.c.63 Zgodnie z art. 3531 k.c. „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 

prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 

(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Jak można zauważyć, 

w przeciwieństwie do art. 58 k.c., który wskazywał jedynie granice czynności prawnej, 

 
62 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 1990 poz. 321).  
63 K. Osajda [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania, red. K. Osajda, Warszawa 2013, 

komentarz do art. 3531, Nb 7.  
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art. 3531 k.c. wprost wyraża prawo stron do ułożenia stosunku prawnego według uznania 

stron.  

Przyjmuje się, iż zasada swobody umów może odnosić się do czterech aspektów 

związanych z zawieraniem umów64: swobodną decyzją stron co do przystąpienia do 

umowy, swobodą wyboru podmiotów, z którymi chce się zawrzeć umowę, swobodą 

wyboru formy prawnej dla danej czynności oraz swobodą kształtowania postanowień 

umowy65. Z punktu widzenia niniejszej pracy najważniejszy będzie czwarty z tych 

aspektów, tzn. granice, w jakich strony mogą samodzielnie kształtować, w sposób przez 

nie wybrany, treść umowy. Ten właśnie aspekt zasady swobody umów został wyrażony 

w art. 3531 k.c. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż art. 3531 k.c. nie odnosi się wyłącznie 

do treści stosunku prawnego, ale także do jego celu. Przez cel umowy należy rozumieć 

stan rzeczy, który nie jest objęty treścią umowy, ale który zostanie zrealizowany 

w następstwie wykonania uprawnień i obowiązków stron66. Przyjmuje się, iż cel stosunku 

prawnego musi być obydwu stronom umowy znany67, z tym zastrzeżeniem, iż niektórzy 

komentatorzy rozszerzają odwołanie się do celu także w przypadku zamiaru jednej 

strony, w przypadku gdy chodzi o cele sprzeczne z zasadami współżycia społecznego68.  

Jako przykłady celu sprzecznego z art. 3531 k.c., M. Safjan wymienia umowę darowizny 

zawartą w celu umożliwienia obdarowanemu dokonania czynu sprzecznego z prawem, 

zawarcie umowy spółki cywilnej, której działania mają zmierzać do obrotu towarowego 

zakazanego przez prawo, czy zawarcie umowy o dzieło, której przedmiotem jest 

wyprodukowanie urządzenia do fałszowania banknotów69.  

W celu pełnego zrozumienia granic swobody umów przyjętych w art. 3531 k.c. należy 

dokonać analizy poszczególnych ograniczeń co do dowolnego kształtowania treści 

postanowień umownych opisanych w tym artykule, tzn. sprzeczności stosunku prawnego 

z ustawą, zasadami współżycia społecznego oraz właściwością (naturą) stosunku. 

 
64 Na marginesie należy zaznaczyć, iż w piśmiennictwie można odnaleźć głosy przyjmujące możliwość 

rozciągnięcia zasady swobody umów na jednostronne czynności prawne. Przegląd stanowisk w tym 

zakresie przygotował M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911, red. 

M. Gutowski, Warszawa 2016, art. 3531, Nb 6. 
65 Tak m.in. A. Brzozowski [w:] Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, 

M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Warszawa 2013, str. 117; K. Osajda [w:] Kodeks cywilny..., 

komentarz do art. 3531, Nb 7.  
66 P. Machnikowski [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, 5. wydanie, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Warszawa 2013, komentarz do art. 3531, Nb 4. 
67 Tak m.in. M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 24; M. Safjan, Zasada 

swobody umów (uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 KC), PiP 1993, Nr 4, str. 19.  
68 P. Machnikowski [w:] Kodeks Cywilny (2013)…, komentarz do art. 3531, Nb 4.  
69 M. Safjan, Zasada…, str. 19. 
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Przesłanki zostaną omówione w tej właśnie kolejności, tj. kolejności odmiennej od 

przyjętej w art. 3531 k.c., ze względu na to, iż w przypadku oceny danej umowy przez 

pryzmat jej zgodności z zasadą swobody umów, w pierwszej kolejności należy badać jej 

sprzeczność z ustawą70. Zważywszy z kolei na fakt spornego w doktrynie charakteru 

przesłanki właściwości (natury) stosunku prawnego, tj. wątpliwości, czy ma ona 

charakter samoistny, zasadne wydaje się w pierwszej kolejności dokonanie 

charakterystyki przesłanki zgodności z zasadami współżycia społecznego.  

1.4.2. Sprzeczność postanowień umowy z ustawą 

W odniesieniu do sprzeczności umowy z ustawą, pierwszą kwestią wymagającą 

rozstrzygnięcia jest rozumienie pojęcia „ustawa”, które wzbudza kontrowersje na gruncie 

piśmiennictwa obejmującego art. 3531 k.c. Możliwe jest przyjęcie kilku interpretacji tego 

pojęcia. Od najwęższego, literalnego, rozumiejącego pojęcie „ustawy” w sposób 

dosłowny, nieuwzględniający innych aktów prawnych, poprzez interpretację obejmującą 

ustawy oraz akty znajdujące się ponad ustawą w hierarchii źródeł prawa, aż do 

interpretacji przyjmującej, iż przez ustawę w rozumieniu art. 3531 k.c. należy rozumieć 

wszystkie źródła prawa tj. zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej71: 

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, 

rozporządzenia oraz na obszarze działania organów, które je ustanowiły – akty prawa 

miejscowego. Jak się wydaje, należy odrzucić pierwszą możliwość interpretacji pojęcia 

„ustawa”, gdyż prowadziłoby to do konkluzji, iż umowa nie może być sprzeczna 

z ustawą, a jednocześnie może być sprzeczna z aktami stojącymi wyżej niż ustawa w 

hierarchii aktów prawnych. Jak wskazuje M. Gutowski, rozwiązanie takie byłoby 

„niezgodne z założeniami spójnego systemu prawnego oraz nie do pogodzenia 

z konstytucyjnym porządkiem norm w Rzeczypospolitej Polskiej”72.  

Co do rozumienia pod pojęciem ustawy przynajmniej Konstytucji, ustaw oraz 

ratyfikowanych umów międzynarodowych wydaje się, iż w piśmiennictwie istnieje 

konsensus w tej kwestii. Kontrowersje wzbudza natomiast możliwość objęcia zakresem 

tego artykułu także rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego (z zastrzeżeniem 

obszaru działania organów, które je ustanowiły).  

 
70 M. Safjan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 1-44910. Tom I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, 

str. 289.  
71 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 poz. 483), dalej 

„Konstytucja”.  
72 M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 29.  
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Jako argumenty przemawiające za węższym rozumieniem pojęcia „ustawa” podnosi się 

m.in. wykładnię językową (odniesienie się do rozumienia przyjmowanego w nauce prawa 

konstytucyjnego ze względu na brak definicji w kodeksie cywilnym), fakt uregulowania 

pojęcia ustawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz potrzebę wzmocnienia 

zasady swobody umów przez jej uniezależnienie od aktów prawnych wydawanych dla 

doraźnych celów przez władzę wykonawczą73. 

Co do dwóch pierwszych argumentów, jak się wydaje, sam fakt wykładni językowej oraz 

zdefiniowania pojęcia „ustawa” w Konstytucji nie powinny przesądzać o przyjęciu, iż 

zakresem art. 3531 k.c. nie są objęte akty podustawowe. Taka interpretacja prowadziłaby 

bowiem do konieczności przyjęcia, iż użyte w art. 3531 k.c. pojęcie „ustawa” nie 

obejmuje swym zakresem także aktów ponadustawowych. Co do argumentu odnoszącego 

się do uniezależnienia zasady swobody umów od aktów prawnych wydawanych dla 

doraźnych celów, jak się wydaje, ryzyko to, w szczególności w odniesieniu do 

rozporządzeń74, jest zminimalizowane wymogiem szczegółowości, któremu musi 

odpowiadać upoważnienie, na podstawie którego mogą być wydawane rozporządzenia, 

a który wyraża się w trzech aspektach: (i) szczegółowości podmiotowej nakazującej 

wskazanie przez ustawę konkretnego organu konstytucyjnego uprawnionego do wydania 

rozporządzenia (wzmocnionej zakazem subdelegacji); (ii) szczegółowości 

przedmiotowej nakazującej wskazanie przez ustawę spraw przekazanych do 

uregulowania (wzmocnionej zakazem wykładni rozszerzającej) oraz (iii) szczegółowości 

treściowej nakazującej określenie przez ustawę wytycznych dotyczących treści 

rozporządzenia75. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, iż – w przeciwieństwie do ustaw 

– rozporządzenia podlegają kontroli władzy sądowniczej, tzn. mogą one zostać 

zakwestionowane przed sądami powszechnymi lub administracyjnymi i jeżeli sąd 

w ramach danego postępowania uzna, iż rozporządzenie jest sprzeczne z normą wyższego 

 
73 K. Osajda [w:] Kodeks cywilny, komentarz do art. 3531, Nb 32–41. Podobnie, jak się wydaje, M. Safjan, 

Zasada…, str. 15. Zwraca się także uwagę na uchylenie art. XVI Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy 

wprowadzające kodeks cywilny (stanowiący, iż „ustawą w rozumieniu kodeksu cywilnego jest każdy 

obowiązujący przepis prawa”), co – zakładając istnienie racjonalnego ustawodawcy – powinno oznaczać, 

iż uchylenie definicji normatywnej przesądza o braku możliwości przyjmowania interpretacji tego pojęcia 

w identycznym do uchylonego brzmieniu. Argument ten (jako argument odnoszący się jedynie do 

przebiegu procesu legislacyjnego) nie wydaje się być jednak rozstrzygający. 
74 Na gruncie piśmiennictwa dotyczącego Konstytucji wskazuje się na mniejszy rygoryzm odnoszący się 

do podstaw wydania aktów prawa miejscowego, jednakże także w odniesieniu do tych aktów Konstytucja 

wskazuje wyraźnie, iż muszą one być wydane „na podstawie i w granicach upoważnień zawartych 

w ustawie”.  
75 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. Liber, Warszawa 2007, str. 134. 
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rzędu, to może odmówić jego stosowania76. Podsumowując, należałoby więc przyjąć 

szersze rozumienie pojęcia ustawy77. 

Termin „ustawa” obejmuje także prawo unijne, zarówno o charakterze pierwotnym, jak 

i wtórnym78. Należy także przyjąć, iż zakresem art. 3531 k.c. objęte będą zarówno normy 

prawa prywatnego, jak i prawa publicznego79. 

W doktrynie zarysował się spór co do tego, czy sprzeczność z ustawą polega na 

sprzeczności z konkretnym przepisem prawnym80 (sprzeczność z zasadą wyrażoną 

expressis verbis), czy – jak głosi dominujące stanowisko – na sprzeczności z normą 

prawną zrekonstruowaną z przepisów prawnych, obejmującą także zasady 

niewypowiedziane bezpośrednio w przepisach81. Bez względu na przyjęte rozwiązanie 

tej wątpliwości należy przyjąć, iż ograniczenie swobody umów przez pryzmat 

sprzeczności z ustawą dotyczy sprzeczności danej umowy z normami (przepisami) 

o charakterze imperatywnym oraz semiimperatwynym (tzn. normami, które formułują 

zakazy jedynie jednokierunkowo)82. Jako że przepis nie musi wskazywać w swojej treści, 

czy jest on przepisem o charakterze imperatywnym, czy dyspozytywnym, warto zwrócić 

uwagę na powszechnie przyjęte w doktrynie prawa cywilnego domniemanie 

dyspozytywności przepisów83. Co do zasady wszystko, co nie jest zakazane, jest 

dozwolone, a przyjęcie, iż dana norma stanowi przepis imperatywny, wymaga 

precyzyjnego uzasadnienia84. Dla ustalenia, czy dany przepis jest przepisem 

imperatywnym, często konieczne będzie odwołanie się do wykładni systemowej oraz 

ustalenie celu danej regulacji85.  

 
76 Ibidem, str. 136. 
77 Podobnie także m.in. M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 30; A. Kidyba 

[w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, 2. wydanie, red. A. Kidyba, 

Warszawa 2014, art. 3531, pkt. 5; A. Brzozowski [w:] Zobowiązania..., str. 120; M. Tarska [w:] Prawo 

spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016, str. 251; 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt I UK 443/12.  
78 Tak m.in. M. Safjan [w:] Kodeks cywilny…, str. 1077; M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach 

handlowych, Warszawa 2012, rozdział I, par. 2, pkt. 2A.  
79 K. Osajda [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 42.; M. Safjan [w:] Kodeks cywilny..., str. 

1077; M. Tarska [w:] Prawo spółek…, str. 252.  
80 Tak np. J. Nowacki, Przepis prawny a norma prawna, Katowice 1988, str. 103–104.  
81 Tak m.in. M. Safjan, Zasada…, str. 15; M. Tarska, Zakres…, rozdział I, par. 2, pkt. 2B. 
82 M. Safjan [w:] Kodeks cywilny…, str. 1077. 
83 Por. m.in. M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 2; A. Brzozowski  

[w:] Zobowiązania..., str. 119. 
84 Ibidem. 
85 M. Safjan [w:] Kodeks cywilny..., str. 1079.  
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Ograniczenie zasady swobody umów przesłanką sprzeczności z ustawą dotyczy zarówno 

umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. 

1.4.3. Sprzeczność postanowień umowy z zasadami współżycia społecznego 

Kolejną z przesłanek ograniczających zasadę swobody umów jest przesłanka 

sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Przez zasady współżycia społecznego 

rozumie się w doktrynie „oceny moralne wyrażone w postaci uzasadnionych przez te 

oceny norm postępowania regulujących postępowanie jednych osób wobec innych”86. Są 

to wartości powszechnie przyjęte w społeczeństwie, stanowiące jednocześnie 

dziedzictwo i składniki kultury europejskiej87.  

Zasadniczo przyjmuje się, iż negatywna ocena danej umowy z punktu widzenia zasad 

współżycia społecznego odnosi się do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego 

świadczenia samego w sobie bądź rażącego naruszenia proporcji świadczeń88. 

W obrębie pierwszej z tych kategorii komentatorzy odnoszą się przeważnie do takich 

zagadnień, jak zasady współżycia społecznego służące ochronie wolności (rozumianej 

jako niezależność oraz swoboda ekspresji), wolności działalności gospodarczej, 

twórczości naukowej czy artystycznej89, a także swobodę wyznania, wyrażania poglądów 

czy wolność pracy90. Przez proporcję świadczeń rozumie się równomierny rozkład praw 

i obowiązków w danej umowie91. Aby móc mówić o naruszeniu zasady swobody umów, 

dysproporcja świadczeń stron musi być rażąca92.  

Omawiając charakter klauzul generalnych takich jak zasada współżycia społecznego 

warto odnieść się do przykładów rozpatrywanych w orzecznictwie. Za sprzeczne 

z zasadami współżycia społecznego uznano między innymi bezterminowe uprawnienie 

do uchylenia, wedle swego uznania, rabatów przyznanych kupującemu w sytuacji 

opóźnienia w płatności (które zostało uznane za sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego w szczególności w związku z wieloletnią współpracą stron)93. Sąd 

Najwyższy uznał, iż sprzedający mógłby przez pewien okres akceptować brak 

 
86 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2013)..., komentarz do art. 5, Nb. 3.  
87 M. Tarska [w:] Prawo spółek…, str. 254.  
88 Tak m.in. K. Osajda [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 69. 
89 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2013)..., komentarz do art. 3531, Nb 16. 
90 A. Kidyba [w:] Kodeks Cywilny…, komentarz do art. 3531, pkt. 9.  
91 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2013)..., komentarz do art. 3531, Nb 17. 
92 Ibidem. 
93 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., sygn. akt II CK 354/03.  
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terminowości w zapłatach, aby następnie uzależnić od siebie kupującego groźbą 

skorzystania z uprawnienia do zmiany ceny. Umowa taka narusza więc wolność 

działalności gospodarczej i w tym zakresie, w ocenie Sądu Najwyższego jest nieważna 

jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

W innym wyroku Sąd Najwyższy uznał, powołując się na naruszenie zasady słuszności 

kontraktowej, wprowadzoną do umowy zlecenia klauzulę zakazu konkurencji na okres 

trzech lat po rozwiązaniu umowy zlecenia za sprzeczną z zasadami współżycia 

społecznego, ze względu na brak przewidzianego dla zleceniobiorcy ekwiwalentu za 

powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej94. Z kolei w uchwale z dnia 6 marca 

1992 r.95, Sąd Najwyższy uznał za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

postanowienie regulaminu bankowego przewidujące dopuszczalność zmiany przez bank 

oprocentowania, bez określenia konkretnych okoliczności uzasadniających taką zmianę, 

bez jej wypowiedzenia. Sąd Najwyższy wskazał, iż „zasady słuszności, w tym przede 

wszystkim zasada równości stron stosunku obligacyjnego, wymagają, aby regulaminy 

i umowy bankowe wskazywały konkretne okoliczności, przy zaistnieniu których 

wysokość oprocentowania może być zmieniona”. Powinny one być na tyle precyzyjnie 

określone, aby możliwa była ich ocena w przyszłości, w przypadku faktycznej zmiany 

oprocentowania przez bank96. W wyroku z dnia 8 stycznia 2003 r.97 Sąd Najwyższy 

przyjął natomiast, iż postanowienie umowy zastrzegające rażąco wygórowane odsetki 

jest nieważne w takiej części, w jakiej – w okolicznościach sprawy – zasady współżycia 

społecznego ograniczają zasadę swobody umów (niniejsze orzeczenie zostało wydane 

przed wprowadzeniem do kodeksu cywilnego przepisów o odsetkach maksymalnych). 

Jak dalej podkreślił Sąd, „sama dysproporcja między wartością określanych w umowie 

świadczeń stron nie jest jeszcze wystarczającym powodem dla uznania umowy za 

sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, w sprawie występuje jednak rażące 

zachwianie ekwiwalentności świadczeń”.  

Warto w tym miejscu także zwrócić uwagę na zagadnienie poruszone przez Sąd 

Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 14 października 1998 r., w którym Sąd Najwyższy 

przyjął, iż „sąd nie może powołać się ogólnie na – z natury rzeczy – nieokreślone zasady 

współżycia, lecz powinien konkretnie wskazać, jaka z przyjętych w społeczeństwie zasad 

 
94 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r., sygn. akt CKN 579/01.  
95 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1992 r., sygn. akt III CZP 141/91.  
96 Ibidem.  
97 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., sygn. akt II CKN 1097/00.  
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współżycia społecznego, w aspekcie okoliczności faktycznych sprawy, doznałaby 

naruszenia”98. Należy się zgodzić z taką wykładnią, gdyż ograniczenie zasady swobody 

umów powinno zawsze być poparte precyzyjną argumentacją.  

1.4.4. Sprzeczność postanowień umowy z właściwością (naturą) stosunku 

prawnego 

Ostatnią z przesłanek ograniczających zasadę swobody umów przewidzianą w art. 3531 

k.c. jest przesłanka sprzeczności postanowień umowy z właściwością (naturą) stosunku 

prawnego. W bardzo ogólny sposób przyjmuje się w piśmiennictwie, iż przez odwołanie 

do właściwości stosunku prawnego ustawodawca nakazuje respektowanie przez strony 

umowy pewnych cech stosunku obligacyjnego99. Przesłankę tę można rozpatrywać 

w znaczeniu szerokim oraz wąskim100. W ujęciu szerokim przesłanka ta odnosi się do 

cech przysługujących każdemu stosunkowi obligacyjnemu bądź określonym typom 

stosunków obligacyjnych101 (np. umowom o charakterze ciągłym), natomiast w ujęciu 

wąskim właściwość stosunku prawnego należałoby odnieść do cech przysługujących 

konkretnej umowie.  

Warto w tym miejscu zauważyć, iż – jak się wydaje – w odniesieniu do umów 

nienazwanych przesłanka ta znajdzie zastosowanie co do zasady jedynie w ujęciu 

szerokim. Co do zasady niemożliwe będzie bowiem odnalezienie cech 

charakterystycznych dla stosunków obligacyjnych, które nie zostały stypizowane 

w ustawie. Wydaje się natomiast, iż w odniesieniu do często funkcjonujących w praktyce 

obrotu umów nienazwanych, stosowanych w sposób ustandaryzowany (np. umowa 

franczyzy), możliwe byłoby przyjęcie, iż takie umowy posiadają pewne 

charakterystyczne właściwości, których naruszenie mogłoby skutkować uznaniem 

danego postanowienia za sprzeczne z art. 3531 k.c.  

Jako przykłady postanowień, które można uznać za sprzeczne z właściwością stosunku 

prawnego, przyjmuje się m.in. zawarcie umowy starannego działania przewidującej 

osiągnięcie rezultatu, umożliwienie w umowie dokonania jej dowolnych zmian tylko 

 
98 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1998 r., sygn. akt II CKN 928/97. Odmiennie m.in. 

M. Safjan [w:] Kodeks cywilny…, str. 289.  
99 R. Trzaskowski, Właściwość (natura) zobowiązaniowego stosunku prawnego jako ograniczenie zasady 

swobody kształtowania treści umów, KPP, 2000/2, str. 340.  
100 K. Osajda [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 32-41; M. Safjan, Zasada…, str. 15–16; 

M. Safjan [w:] Kodeks cywilny..., str. 1079.  
101 Tak m.in. Ibidem, str. 1080.  
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przez jedną stronę, wyłączenie w umowie darowizny prawa do jej odwołania w razie 

rażąco niewdzięcznego zachowania obdarowanego102, wyłączenie odpowiedzialności 

drugiej strony z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa103, 

zobowiązanie się do spełnienia świadczenia, które i tak strona umowy byłaby 

zobowiązana spełnić z mocy ustawy104, całkowite wyłączenie odpowiedzialności 

regresowej między wspólnikami spółki cywilnej, bez wskazania innego sposobu 

rozliczeń czy też osób wyłącznie odpowiedzialnych105.  

Do właściwości stosunku prawnego odwoływał się także w swoich rozstrzygnięciach Sąd 

Najwyższy, uznając m.in. za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej (której naturą jest 

realizowanie interesów stron) postanowienie regulaminu bankowego uprawniające bank 

do jednostronnej zmiany w dowolnym czasie takiego regulaminu, a tym samym 

warunków umowy rachunku bankowego106.  

W wyroku z dnia 21 maja 2005 r.107 Sąd Najwyższy wyraził natomiast stanowisko, iż 

nieważna jest klauzula zastrzegająca w umowie przedwstępnej na rzecz sprzedającego 

karę umowną w wysokości zbliżonej do ceny sprzedaży, gdyż tego typu postanowienie 

sprzeciwia się naturze zobowiązania z umowy przedwstępnej. 

Przykładowe postanowienia, do których odnosił się Sąd Najwyższy w omawianych 

powyżej rozstrzygnięciach, mogą rodzić wątpliwość co do tego, czy klauzule te nie 

mogłyby zostać ocenione pod kątem sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, 

a tym samym, czy nie należy przyjąć, iż przesłanka sprzeczności z naturą stosunku 

prawnego mieści się całościowo w przesłance sprzeczności z zasadami współżycia 

społecznego (bądź w przesłance sprzeczności z ustawą). Przykładowo, omawiana 

powyżej uchwała z dnia 22 maja 1991 r.108, poza odniesieniem się do sprzeczności 

z naturą stosunku prawnego, wskazuje także, iż przedmiotowa klauzula jest sprzeczna 

z zasadami współżycia społecznego. Można odnieść wrażenie, iż sprzeczność z naturą 

stosunku prawnego stanowi dla Sądu jedynie kryterium pomocnicze przy stwierdzeniu 

sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Także w piśmiennictwie na gruncie art. 

 
102 Przykłady za K. Osajda [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 90; M. Safjan [w:] Kodeks 

cywilny..., str. 1080.  
103 Ibidem.  
104 R. Trzaskowski, Właściwość…, str. 363.  
105 Ibidem, str. 385.  
106 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1991 r., sygn. akt III CZP 15/91.  
107 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2005 r., sygn. akt V CK 577/04.  
108 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1991 r., sygn. akt III CZP 15/91.  
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3531 k.c. wielokrotnie kwestionowano samodzielność przesłanki sprzeczności z naturą 

stosunku prawnego wyprowadzając wniosek, iż przesłanka ta w całości mieści się 

w pozostałych przesłankach ograniczających zasadę swobody umów109, lub nawet, iż 

mieści się ona całkowicie w przesłance sprzeczności z ustawą110. W odniesieniu do 

pokrycia przesłanki właściwości natury stosunku prawnego przesłanką zasad współżycia 

społecznego, jak się wydaje, można przeciwstawić argumentację Sądu Najwyższego 

przedstawioną w wyroku z dnia 28 kwietnia 1995 r.111, z której można wyciągnąć ogólny 

wniosek, iż co do zasady nie można mówić o sprzeczności z zasadami współżycia 

społecznego w przypadku umów zawartych pomiędzy profesjonalistami112, którzy mogą 

rozważyć z punktu widzenia swoich interesów jej postanowienia. Taką lukę, jak się 

wydaje, może wypełniać właśnie przesłanka sprzeczności z naturą stosunku prawnego. 

Co do koncepcji pokrycia przesłanki sprzeczności z naturą stosunku prawnego przesłanką 

sprzeczności z ustawą, należy zgodzić się z poglądem, iż mogą istnieć wartości o bardziej 

nieuchwytnym charakterze, które nie mogłyby w wyniku racjonalnej wykładni zostać 

wyprowadzone bezpośrednio z przepisów prawa, a jednocześnie stanowiłyby 

o charakterze umowy zobowiązaniowej. Jak przekonuje M. Gutowski, słuszne jest 

stanowisko, iż „naturę stosunku prawnego może pogwałcić czynność prawna, która 

narusza zasadę wyinterpretowaną z szeregu przepisów (choć nie istnieje norma prawna 

bezpośrednio tę zasadę ustanawiająca) lub która narusza naturę poprzez pogwałcenie 

relewantnych cech samego modelu stosunku, które jednak nie podlegają pełnej regulacji 

normatywnej”113.  

Interpretację przyznającą przesłance sprzeczności z naturą stosunku prawnego charakter 

normatywny wzmacnia fakt rozpoznania tej przesłanki przez Sąd Najwyższy oraz 

wykładnia pro legem114. 

 

 
109 K. Osajda [w:] Kodeks cywilny..., art. 3531, Nb 92-94. Jak się wydaje, podobne rozumienie przyjmuje 

także P. Machnikowski, przyjmując, iż możliwe jest także uznanie przesłanki właściwości natury stosunku 

wyłącznie jako dyrektywy interpretacyjnej nakazującej ustalenie imperatywnego charakteru pewnych 

przepisów prawa zobowiązań w razi zaobserwowania, że tworzą one takie cechy, które powtarzają się we 

wszystkich zobowiązaniach lub wszystkich zobowiązaniach danego rodzaju – por. P. Machnikowski [w:] 

Kodeks cywilny (2013)..., komentarz do art. 3531, Nb 19.  
110 Tak A. Kidyba [w:] Kodeks Cywilny…, komentarz do art. 3531, pkt. 10. 
111 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1995 r., sygn. akt III CZP 166/94.  
112 Przy czym tezę tą należy uznać za kontrowersyjną. 
113 M. Gutowski [w:] M. Gutowski (Red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–44911, wyd. C.H. 

Beck, Warszawa 2016, art. 3531, Nb 59.  
114 Tak również M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 3531, Nb 60. 
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1.4.5. Konsekwencje naruszenia art. 3531 k.c. 

Art. 3531 k.c. nie przewiduje sankcji za ułożenie stosunku prawnego w sposób 

przekraczający granice określone tym przepisem. Zgodnie z art. 58 § 1 i 3 k.c. 

konsekwencją przekroczenia art. 3531 k.c. będzie nieważność czynności prawnej, 

z zastrzeżeniem innego skutku przewidzianego przepisem prawa115. Jako przykład 

takiego innego skutku przewidzianego przepisami prawa można wskazać skutek 

określony w art. 359 § 3 k.c. Zgodnie z art. 359 § 21 k.c. maksymalna wysokość odsetek 

wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać 

dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Wprowadzenie do umowy postanowienia 

obejmującego odsetki wyższe niż maksymalne nie będzie jednak prowadzić do 

nieważności czynności prawnej, ale zgodnie z art. 359 § 3 stronie uprawnionej do 

otrzymania odsetek będą przysługiwać maksymalne odsetki określone w art. 359 § 21 k.c. 

Jak się wydaje, jako iż art. 3531 k.c. wprowadza ustawowe ograniczenie zasady swobody 

umów, przypadek nieważności umowy w przypadku naruszenia tego przepisu będzie 

zawsze następował na gruncie art. 58 § 1 k.c., dotyczącego sprzeczności z ustawą, a nie 

– nawet w przypadku sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego – na 

gruncie art. 58§ 2 k.c.116. Podejście takie pozwala także na określenie sankcji za 

naruszenie swobody umów w oparciu o inne niż naruszenie ustawy lub zasad współżycia 

społecznego przesłanki (naturę stosunku prawnego). Jak można jednak zaobserwować, 

w praktyce orzeczniczej często sądy przyjmują sprzeczność danego postanowienia 

umownego z zasadami współżycia społecznego na podstawie właśnie art. 58 § 2 k.c., 

a nie art. 58 § 1 k.c.117. 

Kwestia skutków wyjścia poza granice swobody umów będzie wymagała także 

dodatkowego omówienia na gruncie rozważań dotyczących dopuszczalności 

zamieszczania opcji w umowie i statucie spółki. Ma to szczególnie istotne znaczenie 

w kontekście szczegółowej regulacji dotyczącej granic kształtowania statutu (tzw. zasada 

ścisłości statutu wyrażona w art. 304 § 3 i 4 k.s.h.). Zagadnienie to zostanie szczegółowo 

omówione w rozdziale piątym. 

 

 
115 A. Brzozowski [w:] Zobowiązania…, str. 118.  
116 Tak m.in. M. Safjan, Zasada…, str. 19; M. Gutowski [w:] Komentarz…, komentarz do art. 3531, Nb 29; 

M. Tarska [w:] Prawo spółek…, str. 258. 
117 Por. np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., sygn. akt II CK 354/03. 
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1.5. Przejście tytułu prawnego do udziałów lub akcji 

W dalszych rozdziałach niniejszej pracy niejednokrotnie, w tym w szczególności we 

fragmentach omawiających sposoby wykonywania uprawnienia opcyjnego, umowa opcji 

będzie omawiana w bezpośrednim zestawieniu z umową główną tj. umową sprzedaży, 

która będzie zawierana na skutek wykonania uprawnienia opcyjnego118.  

W tym kontekście będzie mowa o tym, iż zawarcie umowy głównej skutkować będzie 

przejściem tytułu prawnego do udziałów lub akcji. Dla pełnego zrozumienia mechanizmu 

wykonania umowy opcji konieczne jest poczynienie w tym miejscu kilku uwag natury 

ogólnej, dotyczących momentu przejścia tytułu do praw udziałowych na gruncie prawa 

polskiego.  

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do przeniesienia własności 

udziałów wystarczające jest zawarcie umowy pomiędzy stronami, o skutku 

zobowiązująco-rozporządzającym. Taka umowa sprzedaży udziałów w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością jest w pełni umową konsensualną. Umowę sprzedaży 

udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy zawrzeć w wymaganej 

przepisami formie. Zgodnie z art. 180 k.s.h. zbycie udziału w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością wymaga dochowania formy pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi.  

Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku zbywania akcji w prostej spółce akcyjnej oraz 

w spółce akcyjnej. Zgodnie bowiem z art. 30037 k.s.h. (w przypadku prostej spółki 

akcyjnej) oraz art. 3289 k.s.h. (w przypadku spółki akcyjnej), nabycie akcji następuje 

w momencie wpisu nabywcy do rejestru akcjonariuszy. Wpis do rejestru akcjonariuszy 

ma więc charakter konstytutywny119.  

Zatem w przypadku akcji w prostej spółce akcyjnej i spółce akcyjnej sam fakt wykonania 

uprawnienia opcyjnego120 nie będzie jeszcze skutkował przeniesieniem praw do akcji. 

Konieczny będzie bowiem zawsze wpis do rejestru akcjonariuszy. Do złożenia wniosku 

 
118 Przy czym będzie się to działo albo w wyniku złożenia przez uprawnionego jednostronnego 

oświadczenia woli albo przez złożenie oświadczeń woli przez obydwie strony (na żądnie uprawnionego).  
119 G. Kozieł, Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001–300134 KSH, Warszawa 2020, komentarz do 

art. 30037, Nb. 2; R. Pabis [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020, 

komentarz do art. 3284, Nb. 1. 
120 Zarówno w przypadku gdy uprawnionemu z opcji będzie przysługiwało prawo do zawarcia umowy w 

wyniku złożenia jednostronnego oświadczenia woli, jak i w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w 

wyniku złożenia oświadczeń woli przez uprawnionego i zobowiązanego z opcji (po wykonaniu już 

uprawnienia opcyjnego).  
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o wpis uprawniona będzie każda ze stron umowy opcji, działając samodzielnie. Zgodnie 

bowiem z art. 30034 k.s.h. (w przypadku prostej spółki akcyjnej) oraz art. 3284 k.s.h. 

(w przypadku spółki akcyjnej) podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje 

wpisu w rejestrze akcjonariuszy na żądanie spółki lub innej osoby mającej interes prawny 

w dokonaniu wpisu. Za osobę mającą interes prawny w dokonaniu wpisu uznać można 

m.in. nabywcę oraz zbywcę akcji121. Pomimo tego, że skutek przeniesienia tytułu do akcji 

następował będzie dopiero z momentem wpisu nabywcy do rejestru akcjonariuszy, 

należałoby przyjąć, iż umowa, która będzie zawarta jako podstawa dokonania wpisu, 

musi mieć charakter umowy rozporządzającej (lub zobowiązująco-rozporządzającej)122.  

Zgodnie z art. 30036 § 4 k.s.h. zbycie akcji w prostej spółce akcyjnej wymaga dochowania 

formy dokumentowej, co – jak się wydaje – otwiera możliwość zbywania akcji poprzez 

np. e-mail, SMS lub inne formy elektroniczne123. Przepisy dotyczące spółki akcyjnej nie 

zawierają postanowień dotyczących wymaganej formy umowy zbycia akcji. Jako że 

ustawa wymaga jednak przedstawienia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy 

dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, przyjmuje się, iż w praktyce umowa 

przeniesienia akcji wymaga przynajmniej formy pisemnej lub formy dokumentowej124.  

W odniesieniu do akcji w spółce akcyjnej przenoszenie akcji wyglądało odmiennie przed 

wejściem w życie przepisów dotyczących dematerializacji akcji. W obowiązującym 

przed 1 marca 2021 r. stanie prawnym sposób przeniesienia akcji zależał od tego, czy 

przenoszona akcja była akcją na okaziciela, czy akcją imienną (przy czym w obydwu 

przypadkach do przenoszenia praw z akcji wprowadzony był element realny).  

Przeniesienie akcji imiennych regulował art. 339 k.s.h., traktowany w piśmiennictwie 

jako modyfikacja zasady przenoszenia imiennych papierów wartościowych określonej 

w art. 9218 k.c. w odniesieniu do czynności rozporządzającej125. Zgodnie z tym przepisem 

 
121 M. Wawer [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, 

K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Warszawa 

2020, komentarz do art. 30034, Nb. 1; M. Mazgaj [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, 

Warszawa 2020, komentarz do art. 30034, Nb. 1; R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 3284, 

Nb. 6; A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2021, 

komentarz do art. 3284, 4. akapit.  
122 T. Sójka, Obrót akcjami w prostej spółce akcyjnej, PPH 2020/1, str. 9; W. Popiołek, Rozporządzanie 

akcjami rejestrowymi spółek niepublicznych, PUG, 2020/5, str. 7.  
123 T. Sójka, Obrót…, str. 10.  
124 R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 3289, Nb. 2; A. Kidyba, Komentarz aktualizowany…, 

komentarz do art. 3289, 6. akapit. 
125 Tak m.in. A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 

301–392, wyd. A. Opalski, Warszawa 2016, komentarz do art. 339, Nb. 1; W. Popiołek [w:] Kodeks spółek 

handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Warszawa 2015, komentarz do art. 339, Nb. 2.  
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przeniesienie akcji imiennej wymagało pisemnego oświadczenia (na samym dokumencie 

akcji lub w osobnym dokumencie) oraz przeniesienia posiadania. Przeniesienie 

posiadania mogło nastąpić przez jeden ze sposobów określonych w kodeksie cywilnym 

w art. 348–351126.  

Przeniesienia akcji na okaziciela wymagało z kolei przeniesienia własności dokumentu 

oraz jego wydania (w związku z kumulatywnym stosowaniem art. 517 § 2 k.c. oraz art. 

92112 k.c.)127. Jedynie w przypadku gdy przeniesienie praw udziałowych miało nastąpić 

jeszcze przed wydaniem dokumentów akcji przez spółkę, przyjmowało się, iż 

przeniesienie takie jest dokonywane przez przelew128. 

Element realny wprowadzony do mechanizmu przenoszenia akcji ograniczał w znaczny 

sposób skuteczność wykonywania prawa opcji (w przypadku opcji imiennych, 

w sytuacjach, gdy przeniesienie posiadania musiało nastąpić przez wydanie dokumentów 

akcji). Przykładowo, zobowiązany z opcji call, po wykonaniu opcji przez uprawnionego, 

mógł odmówić wydania dokumentów akcji. W związku z tym częstym rozwiązaniem 

występującym w praktyce było składanie dokumentów akcji do depozytu notarialnego 

w momencie podpisywania umowy opcji. W obowiązującym stanie prawnym problem 

ten utracił jednak na znaczeniu. 

1.6. Charakterystyka umów nienazwanych 

Jako że umowa opcji nie została zdefiniowana w przepisach prawa, konieczne jest 

dokonanie krótkiej charakterystyki podziału umów na umowy nazwane i nienazwane. 

Podział ten oparty jest na kryterium uregulowania w przepisach prawa. W pewnym 

uproszczeniu przyjąć można, iż umowy nazwane są normowane przepisami prawa 

obowiązującego, które określają ich essentialia negotii129. Przepisy te określają też nazwę 

danej umowy nazwanej. Umowy nazwane podzielić można na dwie kategorie: umowy 

zawarte w kodeksie cywilnym oraz umowy opisane w innych niż kodeks cywilny 

ustawach130. W zakresie tej drugiej kategorii umów należy zwrócić uwagę, iż o tym, czy 

 
126 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 339, Nb. 4; W. Popiołek [w:] Kodeks spółek…, 

komentarz do art. 339, Nb. 5.  
127 R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 339, Nb. 7; A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, 

komentarz do art. 339, Nb. 7.  
128 Ibidem, Nb. 12; W. Popiołek [w:] Kodeks…, komentarz do art. 339, Nb. 8 i 14.  
129 A. Brzozowski [w:] Zobowiązania…, str. 105. 
130 W.J. Katner [w:] Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System prawa prywatnego. Tom 9, red. W.J. 

Katner, Warszawa 2018, str. 5.  



51 

 

dany przepis zawarty w odrębnej ustawie lub akcie wykonawczym131 może zostać uznany 

za kształtujący odrębny typ umowy nazwanej, decyduje treść i budowa normatywna 

takiego przepisu132. 

Umowy nienazwane są z kolei umowami nieprzewidzianymi przez żadną z postaci umów 

nazwanych133. Takie umowy ze swej istoty nie posiadają essentialia negotii. Strony mogą 

co do zasady dowolnie kształtować takie umowy, w granicach wyznaczonych prawem. 

Możliwość kształtowania umów nienazwanych, w związku z obowiązującą w prawie 

cywilnym zasadą swobody umów, nie budzi wątpliwości134. Jako uzasadnienie takich 

umów wskazuje się także, iż są one tworzone w celu zaspokojenia nowych potrzeb, 

uwzględniających sytuacje gospodarcze, dla których katalog umów nazwanych nie 

dostarcza odpowiednich wzorcowych rozwiązań135. 

W piśmiennictwie wyodrębnia się czasem umowy mieszane, jako trzecią poza umowami 

nazwanymi i nienazwanymi kategorię umów. Za umowy mieszane rozumieć należałoby 

umowy, które nie odpowiadają w pełni żadnej umowie nazwanej136. Obecnie 

w piśmiennictwie przyjmuje się co do zasady, iż taki podział nie znajduje uzasadnienia 

i że umowy takie należy uznać za umowy nienazwane137.  

W.J. Katner wyróżnia sześć podstawowych warunków, które muszą zostać spełnione, aby 

móc przyjąć, iż dany stosunek prawny stanowi ważną umowę nienazwaną: 

a) dana czynność stanowi dwustronną czynnością prawną (przy czym może to być 

umowa wielopodmiotowa138);  

b) umowa nie jest nazwana, przy czym nazwa nie musi wynikać z jej tytułu, lecz 

także z kontekstu lub opisania;  

 
131 Przy czym w przypadku aktu wykonawczego wyłącznie w granicach i na warunkach prawych 

wskazanych w delegacji ustawowej. 
132 W.J. Katner [w:] Prawo…, str. 8–9.  
133 A. Brzozowski [w:] Zobowiązania…, str. 105.  
134 W.J. Katner [w:]Prawo…, str. 11.  
135 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, 

Warszawa 2009, str. 134.  
136 Ibidem, str. 135.  
137 A. Brzozowski [w:] Zobowiązania…, str. 106; B. Ziemianin [w:] Prawo zobowiązań. Część ogólna, red. 

B. Ziemianin, E. Kitłowski, Warszawa 2013, str. 118; W.J. Katner [w:] Prawo zobowiązań – umowy 

nienazwane. System prawa prywatnego. Tom 9, red. W.J. Katner, Warszawa 2018, str. 13.  
138 W ocenie W.J. Katnera umowa jest czynnością dwustronną bez względu na to, ile podmiotów w niej 

uczestniczy (jeżeli z kolei uczestniczy w niej więcej podmiotów, wtedy należy uznać ją za umowę 

wielopodmiotową) – W.J. Katner [w:] Prawo…, str. 15.  
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c) essentialia negotii takiej umowy nie są opisane w kodeksie cywilnym ani w innej 

ustawie;  

d) brak jest tożsamości umowy z umową nazwaną lub takiego podobieństwa, które 

wskazuje na rodzaj umowy nazwanej albo istotny wyjątek od zasad konkretnej 

umowy nazwanej;  

e) umowa określa jej strony, przedmiot oraz treść, w tym zwłaszcza prawa 

i obowiązki stron;  

f) umowa pozostaje w zgodzie z porządkiem prawnym, tzn. w zgodności 

kreowanego stosunku prawnego z jego właściwością, ustawami i zasadami 

słuszności, jak też dobrymi obyczajami (rozumianymi także jako zasady 

współżycia społecznego w rozumieniu art. 3531 k.c.)139.  

Analizę danej umowy nienazwanej przez pryzmat natury stosunku należy traktować 

z pewną ostrożnością, tak aby przyjęte przez praktykę rozumienie danych umów 

nienazwanych w sposób nadmierny nie krępowało autonomii stron w ustalaniu treści 

konkretnej umowy140. Co do zasady więc należy tutaj brać pod uwagę jedynie ogólne 

przepisy dotyczących zobowiązań (ogólny reżim kontraktowy)141.  

Do umów nienazwanych mogą także, przez analogię, znaleźć zastosowanie przepisy 

dotyczące określonych typów umów nazwanych142. Przepisy dotyczące umów 

nazwanych należy stosować odpowiednio143. Z. Radwański wskazał, iż przepisy 

dotyczące umów nazwanych można w stosunku do umów nienazwanych stosować 

w następujący sposób: 

a) uznać, że nie da się do takich umów nienazwanych zastosować żadnych 

przepisów o umowach nazwanych;  

b) uznać w pełni taką możliwość; lub 

c) uznać, że można zastosować z modyfikacjami przepisy dotyczące zbliżonej 

umowy nazwanej144. 

 
139 Ibidem.  
140 Ibidem, str. 16.  
141 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania… str. 135.  
142 B. Ziemianin [w:] Prawo…, str. 118.  
143 W.J. Katner [w:] Prawo…, str. 22. 
144 Z. Radwański, Uwagi o umowach mieszanych, ZNUJ, 1985/4, str. 105.  
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W razie gdy główny rodzaj zobowiązania przeważa, a jedynie świadczenia uboczne są 

odmiennego charakteru, trafne stanie się stosowanie do oceny takich umów przepisów 

dotyczących umowy nazwanej145. Gdy natomiast w umowie mieszanej mamy 

równomiernie połączone elementy różnych umów nazwanych, do każdego ze świadczeń 

należy stosować właściwe dla niego przepisy146.  

W piśmiennictwie wyodrębnia się także kategorię umów empirycznych147. Umowy takie 

należy rozumieć jako umowy nienazwane, które występują w obrocie prawnym 

wielokrotnie, mają wspólne cechy i są umowami atypowymi (tzn. nie dają się podciągnąć 

w całości i bezpośrednio pod żaden ze znanych dotychczas normatywnych typów 

umowy)148. 

Powtarzalność występowania danej umowy nienazwanej w praktyce obrotu prowadzić 

może do jej uregulowania przez ustawodawcę. Proces ten bywa nazywany procesem 

instytucjonalizacji, na który składają się trzy etapy: (i) powołanie danej umowy do życia 

przez praktykę; (ii) zajęcie stanowiska przez judykaturę oraz (iii) uregulowanie 

ustawowe149. Sytuacja taka zajść może w odniesieniu do umów nienazwanych, 

empirycznych, co do których ramy prawne budowane były jednolicie przez lata praktyki.  

W ostatnich latach umową, która występowała powszechnie w obrocie i ostatecznie 

została uregulowana w kodeksie cywilnym, jest umowa leasingu (art. 7091–70918 k.c.). 

Jako umowy nienazwane o znacznym stopniu wyodrębnienia (które tak jak umowa 

leasingu mogą zostać docelowo uregulowane w przepisach prawa) wskazuje się obecnie 

m.in. umowę consultingu, factoringu, franchisingu czy forfaitingu150. 

 

 
145 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania…, str. 135.  
146 Ibidem.  
147 S. Włodyka, M. Spyra [w:] Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5., red. 

S. Włodyka, Warszawa 2014, str. 32.  
148 S. Włodyka [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001, str. 30.  
149 A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012, str. 47.  
150 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania…, str. 134 i n.  
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2. CHARAKTER PRAWNY UMOWY OPCJI 

2.1. Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział ma na celu analizę charakteru prawnego umowy opcji. W przypadku 

uznania, iż tylko jedna z omawianych w niniejszym rozdziale konstrukcji spełnia 

określony w rozdziale pierwszym test umowy opcji, należałoby przyjąć, iż ta właśnie 

konstrukcja określa charakter prawny umowy opcji. W przypadku przyjęcia z kolei, iż 

szereg konstrukcji prawnych pozawala na ukształtowanie umowy opcji, konieczne będzie 

przyjęcie, iż nie jest możliwe określenie charakteru prawnego w sposób jednoznaczny. 

Jak zostało wskazane we wstępie, jedną z hipotez niniejszej pracy jest teza, iż umowa 

opcji nie stanowi umowy, którą można zakwalifikować w ramach jednej tylko konstrukcji 

prawnej, lecz umowę definiowaną przez jej aspekty funkcjonalne, która może zostać 

skonstruowana w oparciu o szereg instytucji prawa cywilnego.  

W celu udowodnienia powyższej tezy przeanalizowane zostaną najczęściej pojawiające 

się w piśmiennictwie koncepcje kwalifikacji umowy opcji. Analiza zostanie 

przeprowadzona w oparciu o przyjęty w rozdziale wprowadzającym test umowy opcji tj. 

minimalny zestaw cech charakterystycznych uprawniających do przyjęcia, iż dany 

stosunek prawny może zostać uznany za umowę opcji151.  

Jak zostało już wcześniej zaznaczone, przesłanka dotycząca określenia essentialia negotii 

umowy sprzedaży praw udziałowych już w umowie opcji nie wymaga szerszego 

omówienia, gdyż zasadniczo wszystkie konstrukcje prawne, które zostaną omówione 

w dalszej części niniejszego rozdziału, będą przyznawały uprawnienie do doprowadzenia 

do zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych i tym samym konieczność określenia 

przedmiotu i ceny umowy sprzedaży już w ramach umowy opcji nie budzi żadnych 

wątpliwości. Granice, w jakich może zostać ukształtowany mechanizm określania ceny 

i dokładnego przedmiotu umowy głównej, zostaną natomiast omówione 

w rozdziale trzecim, dotyczącym granic kształtowania umowy opcji.  

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona analiza możliwości ukształtowania 

umowy opcji w oparciu o instytucję umowy przedwstępnej, następnie możliwości 

ukształtowania umowy opcji jako umowy zawierającej w swojej treści ofertę, a w dalszej 

kolejności jako umowy zobowiązującej do złożenia oferty. Jako ostatnia zostanie 

 
151 Szerszy opis testu umowy opcji znajduje się w rozdziale 1.3.5.  
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poddana analizie dopuszczalność ukształtowania umowy opcji jako warunkowej umowy 

sprzedaży. Konstrukcje te zostały wybrane na potrzeby niniejszej analizy jako 

konstrukcje najczęściej występujące w piśmiennictwie jak również konstrukcje 

wspomniane w orzecznictwie152.  

Zwrócić też należy uwagę na dyskutowaną na gruncie piśmiennictwa możliwość 

kwalifikacji umowy opcji jako umowy losowej153. Koncepcja kwalifikacji umowy opcji 

jako umowy losowej nie przystaje w ocenie autora niniejszej pracy do umowy opcji, 

w związku z czym koncepcja ta nie będzie szerzej omawiana154. Jedynie skrótowo 

wskazać należy, iż umowy losowe są umowami, zgodnie z treścią których wielkość 

świadczenia, a nawet samo jego istnienie są zależne w mniejszym lub większym stopniu 

od przypadku, czyli zdarzenia niepewnego155. Element losowości może stanowić istotę 

czynności prawnej (np. umowa z gry i zakładu) lub być wprowadzony przez strony do 

umowy innego typu156. W tym kontekście nasuwa się pytanie o różnice pomiędzy 

przyjęciem, iż umowa jest umową losową, od przyjęcia, że jest ona umową warunkową 

(warunek stanowi bowiem zdarzenie przyszłe i niepewne). Należy przyjąć, iż 

z czynnością warunkową mamy do czynienia, gdy taka czynność mogłaby także zostać 

zawarta bez warunku, natomiast z czynnością losową mamy do czynienia wtedy, gdy 

niepewność umowy stanowi jej istotny, konstytutywny element157. 

W ocenie autora umowa opcji nie stanowi umowy losowej. Za losowy nie można uznać 

aspektu umowy opcji polegającego na jednostronnym uprawnieniu do podjęcia decyzji 

o zawarciu umowy sprzedaży udziałów. Szereg instrumentów przewidzianych przez 

prawo cywilne wprowadza element niepewności polegający na tym, iż dojście do skutku 

określonej umowy (lub ustanie skutków danej umowy) zależne jest dopiero od podjęcia 

decyzji przez jedną ze stron (np. umowne prawo odstąpienia), jednakże aspekt ten nie 

świadczy o losowym charakterze danej umowy158. 

 
152 Por. rozdział 1.3.4.  
153 Konstrukcje takie (w tym konstrukcje umowy losowej będącej jednocześnie umową z gry i zakładu) 

omawiają m.in. K. Kaczanowski, G. Wiaderek, Opcje…, str. 2; L. Koziorowski, Umowa…, str. 30–32; 

A. Jakubiec, Problem losowego charakteru umowy opcji, PPH 2010/7, str. 13–17. Część prowadzonych 

przez tych Autorów rozważań dotyczy opcji nierzeczywistych.  
154 Ponadto samo przesądzenie, iż umowa opcji ma charakter losowy, nie przesądzałoby jeszcze, w oparciu 

o jaką konstrukcję umowa opcji została przygotowana.  
155 A. Brzozowski [w:] Zobowiązania..., str. 111.  
156 Ibidem.  
157 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2018, str. 131.  
158 Tak też A. Jakubiec, Problem losowego charakteru umowy opcji, PPH 2010/7, str. 16.  
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Za losowością umowy opcji nie przemawia też, podnoszony na gruncie opcji będących 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, argument, zgodnie z którym wykonanie 

opcji zależne jest od ceny prawa udziałowego będącego przedmiotem opcji. Celną 

polemikę dotyczącego tego aspektu umowy opcji przeprowadził A. Jakubiec159. Autor 

ten wskazuje, iż należy odróżnić losowość od trudności przewidzenia sytuacji rynkowej. 

Zmiana wartości cen będzie bowiem immanentną cechą działalności gospodarczej160. 

Przyjęcie więc, iż umowa opcji jest umową losową ze względu na nieprzewidywalność 

wyceny instrumentów bazowych pociągałoby konieczność traktowania wszelkiej 

działalności gospodarczej jako losowej161.  

Brak losowości będzie jeszcze lepiej widoczny w odniesieniu do umów opcji 

zawieranych poza rynkiem regulowanym (których dotyczy niniejsza praca). W takich 

umowach bardzo często bowiem decyzja związana ze skorzystaniem z opcji nie musi być 

podyktowana bezpośrednio wyceną danego prawa udziałowego. Przykładowo, umowa 

opcji może zostać zawarta jako zabezpieczenie finansowania udzielonego przez podmiot 

uprawniony z opcji. W takim przypadku uprawnienie z opcji przysługiwać będzie 

w momencie braku spłaty finansowania. Innym przypadkiem jest umożliwienie stronom 

możliwości „wyjścia” ze spółki (lub wykluczenia innego wspólnika ze spółki) w sytuacji, 

gdy np. strona uprawniona nie może porozumieć się z drugą stroną w zakresie 

kluczowych dla spółki decyzji. W takich przypadkach cena za prawa udziałowe będzie 

dopiero wyliczana w momencie skorzystania z prawa opcji, najczęściej poprzez 

mechanizmy zmierzające do określenia wartości rynkowej praw udziałowych. Intencją 

strony uprawnionej nie będzie tutaj uzyskanie korzyści, polegającej na wzroście wartości 

prawa udziałowego pomiędzy dniem zawarcia umowy opcji a dniem skorzystania 

z prawa opcji162. Zagadnienie funkcji ekonomicznej umowy opcji w rozumieniu 

przyjętym w niniejszej pracy zostało szczegółowo opisane w rozdziale 1.2. 

 

 

 
159 Ibidem, str. 13–17.  
160 Ibidem, str. 16.  
161 Ibidem.  
162 Przeciwko kwalifikacji umowy opcji jako umowy losowej wypowiadają się także m.in. K. Kaczanowski,  

G. Wiaderek, Opcje…, str. 2. Konkluzja ta jest przez Autorów przyjęta wyłącznie w odniesieniu do opcji 

rzeczywistych.  
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2.2. Umowa opcji oparta o instytucję umowy przedwstępnej 

2.2.1. Uwagi ogólne 

Pierwszą z konstrukcji prawnych umowy opcji wymagających omówienia jest 

dopuszczalność oparcia umowy opcji o instytucję umowy przedwstępnej.  

Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389 oraz 390 k.c. Jest to umowa, na 

podstawie której jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy 

przyrzeczonej i określają istotne postanowienia takiej umowy. Przyjmuje się, iż oznacza 

to elementy przedmiotowo istotne danej umowy (tzw. essentialia negotii)163. 

W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej umowy nienazwanej, 

oznaczałoby to elementy charakterystyczne takiej umowy nienazwanej164. 

W przypadku gdy umowa przedwstępna zostanie skonstruowana jako umowa 

jednostronnie zobowiązująca, obowiązek zawarcia umowy przyrzeczonej spoczywa 

tylko na jednym z kontrahentów, drugi natomiast pozostaje wyłącznie uprawniony do 

domagania się jej zawarcia165. 

Pogląd, zgodnie z którym jednostronnie zobowiązująca konstrukcja umowy 

przedwstępnej spełnia wymogi umowy opcji, wyraził m.in. A. Chłopecki166. Podobnie 

K. Kaczanowski oraz G. Wiaderek wskazują, że do oceny opcji należy stosować przepisy 

 
163 A. Zbiegień-Turzańska [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, wydanie 20., red. K. Osajda, Warszawa 2018, 

komentarz do art. 389 k.c., Nb. 16. W doktrynie dyskutowana jest także kwestia rozumienia istotnych 

postanowień jako jej elementów koniecznych, które nie powinny być utożsamiane z elementami 

przedmiotowo istotnymi umowy (por. literatura wskazana w A. Zbiegień-Turzańska [w:] Kodeks 

cywilny…, komentarz do art. 389 k.c., Nb. 16).  
164 J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, 

komentarz do art. 389, Nb. 35.  
165 Ibidem, Nb. 4.  
166 A. Chłopecki, Opcje i transakcje…, str. 1. Warto także zwrócić uwagę, iż A. Chłopecki w swojej 

późniejszej publikacji częściowo wycofał się z kwalifikacji umowy opcji jako umowy przedwstępnej. 

Autor ten uzasadniał, iż wcześniej przyjęta kwalifikacja była potwierdzona brzmieniem obowiązujących 

w momencie wyrażania tego poglądu przepisów Zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów 

Wartościowych z dnia 10 lutego 1997 r. w sprawie trybu i warunków wprowadzania do publicznego obrotu 

szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji i transakcji terminowych), zgodnie z którym definicja 

opcji z fizyczną dostawą odnosiła się do „prawa (…) do żądania zawarcia w określonej dacie lub do 

określonej daty umowy, której przedmiotem jest nabycie lub zbycie, po z góry oznaczonej cenie, 

oznaczonej liczby akcji”. Ograniczając się jedynie do, relewantnych z punktu widzenia niniejszej pracy, 

rozważań tego Autora dotyczących opcji z rozliczeniem rzeczywistym, należy jednak zauważyć, że 

częściowe wycofanie się z takiej kwalifikacji umowy opcji jest w głównej mierze spowodowane 

przyjęciem, iż bardziej przekonująca jest dla tego Autora koncepcja kwalifikacji umowy opcji jako umowy 

ofertowej (która zostanie omówiona w dalszej części niniejszej pracy), a nie przyjęciem, iż umowa 

przedwstępna jest konstrukcją nie przystającą do kreowania umów opcji. 
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o umowie przedwstępnej167. Jak twierdzą ci Autorzy, prawo opcyjne (rozumiane jako 

wynikająca z umowy opcji wierzytelność, jaką ma uprawniony w stosunku do 

zobowiązanego z opcji) konkretyzuje się w uprawnieniu nabywcy opcji do żądania od 

wystawcy opcji spełnienia świadczenia, które polega na zawarciu umowy sprzedaży lub 

kupna określonych walorów168. Możliwość skonstruowania umowy opcji jako umowy 

przedwstępnej dopuszcza także T.M. Szczurowski169. Zakwalifikowanie niektórych 

umów opcji jako umów przedwstępnych dopuszcza także W. Popiołek170. Autor ten 

wyraża stanowisko zgodne ze stanowiskiem autora niniejszej pracy, iż „różnorodność 

występujących w obrocie umów, określanych jako opcyjne, uniemożliwia przyjęcie 

jednolitej kwalifikacji prawnej. W niektórych przypadkach umowy te mogą zostać 

zakwalifikowane jako przedwstępne”171. 

2.2.2. Sposób wykonania uprawnienia opcyjnego 

Umowę przedwstępną można skonstruować jako umowę jednostronnie zobowiązującą. 

Z punktu widzenia analizy umów opcji istotne są właśnie takie umowy przedwstępne. 

W takiej sytuacji zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej spoczywa wyłącznie 

na jednej ze stron umowy, jednak jednocześnie nie można zapominać, iż dla 

zrealizowania tego obowiązku niezbędne jest także współdziałanie wierzyciela, 

wyrażające się koniecznością złożenia przez niego oświadczenia woli172. 

Uprawnionemu nie będzie przysługiwało uprawnienie do doprowadzenia do skutecznego 

nabycia lub zbycia praw udziałowych w wyniku jednostronnego oświadczenia woli 

(wykonania opcji). W ramach omawianej konstrukcji uprawnionemu przysługiwać 

będzie jedynie uprawnienie do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.  

 
167 K. Kaczanowski, G. Wiaderek, Opcje…, str. 1. Autorzy ci zastrzegają przy tym, iż wyrażony pogląd 

dotyczy wyłącznie opcji rzeczywistych. Jak wskazuje A. Chłopecki, prawidłowo powinno się tutaj odnosić 

do „opcji z rozliczeniem rzeczywistym” – A. Chłopecki, Opcje…, str. 140. 
168 K. Kaczanowski, G. Wiaderek, Opcje…, str. 2–3.  
169 T.M. Szczurowski, Opcje…, str. 359. Podobnie, jak się wydaje, T. Gołębiewski, Prawo…, str. 16. 
170 W. Popiołek [w:] Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449[10], red. K. Pietrzykowski, Warszawa 

2015, str. 1274. 
171 Ibidem. Podobne stanowisko wyrażają także J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny (tom II)..., komentarz do 

art. 389, Nb. 14; G. Karaszewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 

2019, komentarz do art. 389, pkt. 21. 
172 A. Zbiegień-Turzańska [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 389 k.c., Nb. 1; P. Machnikowski [w:] 

Kodeks Cywilny. Komentarz. 8. wydanie, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017, komentarz 

do art. 389, Nb. 5.  
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W przypadku gdy osoba zobowiązana z umowy przedwstępnej uchyla się173 od jej 

zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła 

na zawarcie umowy przyrzeczonej. Oznacza to, iż strona poszkodowana może dochodzić 

wyłącznie tych wydatków, które poniosła w związku z zawarciem umowy przedwstępnej 

(np. koszty podróży, koszty obsługi prawnej etc.), natomiast nie będzie jej przysługiwało 

roszczenie o naprawienie szkody, które przysługiwałoby w przypadku, gdy doszłoby do 

zawarcia umowy przyrzeczonej, a następnie jej niewykonania lub nienależytego 

wykonania174. Takie odszkodowanie ogranicza się wyłącznie do tzw. ujemnego interesu 

umownego175.  

W przypadku natomiast, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od 

których zależy ważność umowy przyrzeczonej, strona uprawniona do żądania zawarcia 

umowy przyrzeczonej może dochodzić przed sądem zawarcia umowy stanowczej, 

a zapadły wyrok, zgodnie z art. 64 k.c., będzie miał skutek równoważny ze złożeniem 

oświadczenia przez osobę zobowiązaną. W praktyce zakres zastosowania wymogów 

koniecznych do wystąpienia silniejszego skutku umowy przedwstępnej ogranicza się do 

formy (czyli np. zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży udziałów w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi 

notarialnie)176. 

W ocenie M. Romanowskiego umowa opcji nie może zostać zakwalifikowana jako 

umowa przedwstępna, gdyż prawa przysługujące na gruncie umowy przedwstępnej nie 

gwarantują uprawnionemu z opcji możliwości doprowadzenia do zawarcia umowy 

stanowczej za pomocą jednostronnego oświadczenia woli177. Podobnie M. Krajewski 

wypowiedział się przeciwko kwalifikacji umowy opcji jako umowy przedwstępnej, jako 

iż w ocenie tego Autora świadczenie zobowiązanego z umowy opcji polega wyłącznie na 

złożeniu przez niego oferty, przy czym bez znaczenia pozostaje to, czy ostatecznie 

dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej178. W przypadku natomiast umowy 

 
173 Przez pojęcie „uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej” rozumieć należy sytuację, w której 

dłużnik, wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej – A. Zbiegień-Turzańska [w:] Kodeks cywilny..., 

komentarz do art. 390 k.c., Nb. 3.  
174 W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny..., str. 1283.  
175 A. Zbiegień-Turzańska [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 390 k.c., Nb. 2.  
176 M. Barański [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019, komentarz do art. 390,  

Nb. 5; W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 390, Nb. 8.  
177 M. Romanowski, Charakter…, str. 29. 
178 M. Krajewski, Konstrukcja…, str. 607.  
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przedwstępnej świadczenie dłużnika polega na zawarciu umowy przyrzeczonej, 

natomiast złożenie przez niego oświadczenia woli jest jedynie konkretnym działaniem 

jakie ma do tego doprowadzić179. Podobnie M. Gutowski niejako a priori przyjmuje, iż 

umowa opcji zawiera w swojej treści uprawnienie kształtujące i na tej podstawie 

przesądza180, iż umowa opcji nie może zostać zakwalifikowana jako umowa 

przedwstępna. 

Jak się wydaje, powyższe zarzuty podniesione przez wskazanych Autorów są nie tyle 

zarzutem przeciwko koncepcji kwalifikacji umowy opcji jako umowy przedwstępnej, co 

przeciwko przyjęciu jakiejkolwiek kwalifikacji umowy opcji, która nie przyznawałaby 

uprawnionemu z opcji możliwości doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej 

jednostronnym oświadczeniem woli.  

Odnosząc się do tego zagadnienia, w pierwszej kolejności zauważyć należy, iż Autorzy 

ci w swoich rozważaniach podejmują próbę określenia charakteru prawnego umowy 

opcji w oparciu o konkretne ramy prawne, w których zmieścić powinna się każda umowa 

opcji. W niniejszej pracy przyjęte zostało odmienne podejście, polegające na próbie 

odpowiedzi na pytanie o możliwe konstrukcje umowy opcji (i w takim ujęciu przyjęcie 

jednej konstrukcji nie wyklucza przyjęcia także konstrukcji odmiennych). Odnosząc się 

z kolei bezpośrednio do podniesionych przez tych Autorów wątpliwości co do braku 

możliwości doprowadzenia do zawarcia umowy głównej mocą jednostronnego 

oświadczenia woli, należy zauważyć, iż – jak zostało wskazane powyżej – możliwe jest 

także sądowe dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej w przypadku, gdy umowa 

przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy 

przyrzeczonej. Naturalnie stawia to uprawnionego z opcji w gorszym położeniu, niż 

gdyby przysługiwało mu uprawnienie do doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży 

mocą jednostronnego oświadczenia woli, jednakże sam ten fakt nie przesądza jeszcze 

o nieprzydatności tej konstrukcji do kreowania umów opcji, jeżeli wolą stron będzie 

przyznanie uprawnionemu z opcji jedynie uprawnień przewidzianych w przepisach 

dotyczących umowy przedwstępnej. Jak zostało wskazane wcześniej, analiza definicji 

występujących w piśmiennictwie, jak również analiza występujących w obrocie umów 

 
179 Ibidem, str. 606. 
180 Nie jest to jedyny argument Autora przeciw kwalifikacji umowy opcyjnej jako umowy przedwstępnej, 

ale – jak się wydaje – argument dla tego Autora kluczowy. Podobny pogląd wyraża także P. Zakrzewski 

[w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), red. M. Fras, 

M. Habdas, Warszawa 2018, komentarz do art. 389, pkt. 5.  
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opcji (por. uwagi zawarte w rozdziale 2.6.) wskazują, iż w praktyce strony decydują się 

także na zawieranie umów opcji nieprzewidujących doprowadzenia do zawarcia umowy 

sprzedaży w wyniku złożenia jednostronnego oświadczenia woli.  

Na kwestię braku możliwości doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży mocą 

jednostronnego oświadczenia woli zwraca też uwagę A. Chłopecki181. Autor ten 

wskazuje, iż przy założeniu, że wymogi co do formy są spełnione, możliwość żądania 

zawarcia umowy przyrzeczonej nie zmienia zasadniczo sytuacji uprawnionego, 

w stosunku do sytuacji, gdyby przysługiwało mu uprawnienie kształtujące, gdyż „dla 

uprawnionego nie stanowi bowiem różnicy, czy wystawca nie chce zawrzeć umowy by 

w jej następstwie [nie – przyp. autora] zapłacić czy po prostu nie chce zapłacić. Można 

sądzić, że z procesowego punktu widzenia sytuacja nie różni się w sposób istotny”182. 

Powyższy argument nie wydaje się w pełni przekonujący. Sytuacja uprawnionego do 

żądania zawarcia umowy przyrzeczonej poprzez uzyskanie orzeczenia sądu 

zastępującego oświadczenie woli będzie słabsza zarówno w przypadku opcji put, jak 

i opcji call. W przypadku opcji put, uprawniony w pierwszym postępowaniu będzie 

dochodził zawarcia umowy przyrzeczonej i dopiero w kolejnym postępowaniu mógłby 

dochodzić płatności ceny, w przypadku zwłoki dłużnika. W ramach konstrukcji, 

w których uprawnionemu przysługuje uprawnienie do doprowadzenia do zawarcia 

umowy głównej mocą jednostronnego oświadczenia woli, konieczne byłoby dopiero 

ewentualne wniesienie powództwa o zapłatę, gdyż tytuł do praw udziałowych 

przeszedłby już w efekcie skorzystania z opcji przez uprawnionego (a jednocześnie 

powstałby obowiązek zapłaty ceny po stronie zobowiązanego). W przypadku opcji call, 

przy oparciu się o konstrukcję z art. 390 § 2 k.c., w razie uchylenia się zobowiązanego 

z opcji od zawarcia umowy przyrzeczonej, konieczne byłoby uzyskanie orzeczenia sądu 

zastępującego oświadczenie woli, podczas gdy w przypadku przyjęcia konstrukcji, 

w ramach której uprawnionemu przysługuje uprawnienie do doprowadzenia do zawarcia 

umowy głównej mocą jednostronnego oświadczenia woli, wystarczające jest złożenie 

przez uprawnionego takiego oświadczenia. W przypadku opcji call, kwestia zapłaty ceny 

nie będzie wymagała po stronie uprawnionego angażowania się w postępowanie sądowe, 

gdyż to zobowiązaniem uprawnionego jest zapłata ceny. Jak zostało jednak wskazane 

powyżej, brak możliwości doprowadzenia do zawarcia umowy głównej mocą 

 
181 A. Chłopecki, Opcje…, str. 139.  
182 Ibidem. 
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jednostronnego oświadczenia woli nie stanowi jednak o braku przydatności (oraz braku 

dopuszczalności) takiej konstrukcji umowy opcji.  

Podsumowując ten fragment rozważań, w ocenie autora przyjąć należy, iż w zakresie 

sposobu wykonania uprawnienia opcyjnego, konstrukcja umowy opcji opartej 

o jednostronnie zobowiązującą umowę przedwstępną spełnia kryteria testu umowy opcji.  

2.2.3. Moment wykonania uprawnienia opcyjnego 

W obecnym stanie prawnym przepisy dotyczące umowy przedwstępnej nie wymagają 

określenia terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej183. W sytuacji jednak, gdy umowa 

przedwstępna określa termin na zawarcie umowy przyrzeczonej (przykładowo, jak 

wskazano w stanie faktycznym do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2000 r. 

poprzez sformułowanie, iż „umowa zostanie zawarta do dnia 30 listopada 1996 r.”184), 

wtedy żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej może zostać złożone dopiero z upływem 

określonego w umowie terminu.  

Co do zasady bowiem, zgodnie z ustawową normą interpretacyjną z art. 457 k.c., należy 

poczytywać ten termin za termin zastrzeżony na rzecz dłużnika185. Możliwe jest jednak 

także zastrzeżenie terminu na korzyść wierzyciela, co w przypadku umowy opcji będzie 

zasadą. W sytuacji gdy termin został zastrzeżony na korzyść wierzyciela, wierzyciel 

może się domagać od drugiej strony spełnienia świadczenia jeszcze przed upływem 

terminu186. Wierzyciel nie ma natomiast obowiązku przyjmować świadczenia 

wcześniej187. W orzecznictwie sformułowano pogląd, zgodnie z którym jedynie wyraźne 

postanowienie umowy mogłyby prowadzić do wniosku, że termin spełnienia świadczenia 

został zastrzeżony na rzecz wierzyciela188. Na gruncie piśmiennictwa zarysował się co do 

tej kwestii spór189. W ocenie autora niniejszej pracy należy podzielić pogląd 

W. Borysiaka, zgodnie z którym to, na czyją rzecz został zastrzeżony termin, może 

 
183 J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny (tom II)…, komentarz do art. 389, Nb. 35.  
184 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2000 r., sygn. akt II CKN 707/98.  
185 J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny (tom II)…, komentarz do art. 389, Nb. 45; P. Machnikowski [w:] Kodeks 

Cywilny. Komentarz. 9. wydanie, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019, komentarz do art. 

389, Nb. 26.  
186 K. Zagrobelny [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. 9. wydanie, red. E. Gniewek, Warszawa 2019, 

komentarz do art. 457, Nb. 6.  
187 A. Janiak [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, 

komentarz do art. 457, Nb. 1.  
188 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2010 r., sygn. akt IV CSK 269/09.  
189 Jak się wydaje, stanowisko Sądu Najwyższego popiera m.in. A. Janiak [w:] Kodeks cywilny (tom II)…, 

komentarz do art. 457, Nb. 2. Odmiennie W. Borysiak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, 

Warszawa 2020, komentarz do art. 457, Nb. 9.  
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wynikać z interpretacji oświadczeń woli stron oraz z okoliczności konkretnego 

przypadku190. 

Zasadniczo strony umowy opcji będą zmierzać do przyjęcia konstrukcji, zgodnie z którą 

uprawnionemu z opcji będzie przysługiwało prawo do żądania zawarcia umowy 

przyrzeczonej jedynie w określonym okresie, po którego upływie uprawnienie to 

wygaśnie. W ocenie autora niniejszej pracy zastrzeżenie takie, stanowiące umowny 

termin zawity, jest dopuszczalne191. Autor podziela pogląd wyrażony w wyroku Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie, zgodnie z którym, w związku z obowiązującą zasadą 

swobody umów, dopuszczalne jest przyjęcie konstrukcji umownych terminów 

zawitych192. Upływ umownego terminu zawitego prowadzi do definitywnej utraty 

roszczenia193. W omawianym przypadku termin zawity nie będzie dotyczył całej 

czynności prawnej, lecz jedynie uprawnienia do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Jak podnosi R. Strugała, „podobnie jak przy warunku, także w przypadku terminu należy 

uznać, że może on być zastrzeżony zarówno w odniesieniu do całej czynności prawnej, 

jak i w odniesieniu do jej poszczególnych skutków”194. Opowiadając się za 

dopuszczalnością zastrzegania umownych terminów zawitych, Autor ten dalej 

argumentuje, iż możliwość taka wynika bezpośrednio z art. 89 k.c. w zw. z art. 116 k.c., 

tzn. iż od terminu można uzależnić ustanie nie tylko wszystkich, ale również 

poszczególnych skutków czynności prawnej195.  

 
190 Ibidem, Nb. 8–9.  
191 Przy czym kwestia dopuszczalności zastrzegania umownych terminów zawitych rodzi wątpliwości 

w piśmiennictwie – por. m.in. M. Łolik, Raz jeszcze o umownych terminach zawitych w kontekście 

przedawnienia roszczeń majątkowych, PPH 2016/11. W ocenie tego Autora umowne terminy zawite 

naruszają bezwzględnie obowiązujący art. 119 k.c. dotyczący braku możliwości modyfikacji przez strony 

terminów przedawnienia. A fortiori więc, jeżeli nie można modyfikować terminów przedawnienia 

(prowadzących do utraty zaskarżalności roszczenia), to tym bardziej nie można wprowadzać terminów 

zawitych (prowadzących do wygaśnięcia roszczenia). W ocenie autora niniejszej pracy takie podejście jest 

błędne. Należy przychylić się do stanowiska wyrażonego przez A. Szlęzaka, który wskazał, iż „argument 

a fortiori zawodzi, bo (w ujęciu podanym przez Autora) nie dotyczy stopnia intensywności oddziaływania 

tego samego zjawiska, tj. wnioskowania o relacji skutkowej „słabszej” i „bardziej rygorystycznej” 

w zakresie ochrony dłużnika przed spóźnionym sądowym egzekwowaniem roszczenia przez wierzyciela. 

Wcale więc nie jest tak, że mamy do czynienia z „pokrywaniem się zakresu regulacji umownych terminów 

zawitych i przedawnienia (cokolwiek owo „pokrywanie się” miałoby znaczyć)” – A. Szlęzak, Krytycznie 

o koncepcji umownych terminów zawitych jako naruszających zakaz kontraktowej ingerencji w terminy 

przedawnienia, PPH 2017/12, str. 24.  
192 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt VI ACa 105/15. Podobnie 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 Marca 2013 r., sygn. akt VI ACa 1151/12.  
193 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt VI ACa 105/15.  
194 R. Strugała, Umowne terminy zawite – kwalifikacja prawna oraz dopuszczalność ich stosowania, PPH 

2016/3, str. 48.  
195 R. Strugała, Umowne…, str. 49.  
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Na gruncie stanu faktycznego dotyczącego umowy przedwstępnej konkluzje takie zdaje 

się potwierdzać także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2011 r., w którym Sąd 

stwierdził, iż „w ramach swobody kontraktowania strony umowy przedwstępnej mogą 

określić w niej termin, którego upływ powoduje wygaśnięcie obowiązku zawarcia 

umowy przedwstępnej”196. Podobnie P. Machnikowski przyjmuje, iż w ramach swobody 

umów strony mogą dodatkowo regulować trwałość zobowiązania z umowy 

przedwstępnej, zastrzegając termin końcowy197. 

Powyższe stanowisko Autora dotyczące dopuszczalności zastrzegania umownych 

terminów zawitych znajdzie także zastosowanie do kwestii terminów na wykonania 

uprawnienia opcyjnego zastrzeganych w ramach innych konstrukcji prawnych 

omawianych w niniejszej pracy.  

Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, iż wprowadzenie umownego zastrzeżenia, zgodnie 

z którym po upływie określonego czasu prawo uprawnionego z opcji do żądania zawarcia 

umowy sprzedaży praw udziałowych wygasa, nie wpływa w żadnym razie na prawo do 

sądowego dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej, w razie gdyby zobowiązany 

z opcji od zawarcia takiej umowy się uchylał (już po złożeniu odpowiedniego żądania 

przez uprawnionego z opcji).  

Alternatywnym do określenia terminu na skorzystanie z uprawnienia opcyjnego 

elementem koniecznym umowy opcji jest powiązanie możliwości skorzystania 

z uprawnienia opcyjnego z warunkiem. Co do zasady strony będą uzależniać możliwość 

skorzystania z uprawnienia opcyjnego od innych warunków zawieszających niż 

całkowicie zależne od strony (tzw. warunków si voluero198). Przykładowo, możliwość 

skorzystania z uprawnienia opcyjnego może być zależna od warunku zależnego od 

przypadku (np. „x ma prawo wykonać uprawnienie z opcji w przypadku wyjścia Francji 

z Unii Europejskiej”) czy warunku potestatywnego sensu stricto (np. „x ma prawo 

wykonać uprawnienie z opcji do momentu podjęcia przez x funkcji w zarządzie spółki 

abc”). Możliwość skorzystania z uprawnienia opcyjnego może być także zależna od 

warunku rozwiązującego (np. „x ma prawo wykonać uprawnienie z opcji dopóki spółka 

abc będzie dostarczać towary spółce y”). W ocenie autora, możliwość zastrzeżenia takich 

 
196 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt I CSK 282/10.  
197 P. Machnikowski [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. 9. wydanie, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 

Warszawa 2019, komentarz do art. 389, Nb. 31.  
198 Szczegółowa charakterystyka i podział warunków zostanie przeprowadzona w rozdziale 2.5. 
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warunków w odniesieniu do zaktualizowania się uprawnienia do skorzystania 

z uprawnienia opcyjnego nie rodzi wątpliwości. 

W przypadku gdy dany warunek będzie stanowił warunek potestatywny, należy zwrócić 

także uwagę na podnoszoną w piśmiennictwie konieczność interpretowania warunków 

potestatywnych przez pryzmat ich zgodności z zasadami współżycia społecznego. Jak 

wskazuje K. Mularski, warunki potestatywne sensu stricto naruszają niejednokrotnie 

„ustawowy model w założeniu sprawiedliwego rozłożenia uprawnień (szans) 

i obowiązków (ryzyk) między stronami stosunku prawnego, co samo przez się nie czyni 

ich jeszcze oczywiście nieważnymi, niemniej nakazuje ich uważną analizę pod kątem 

zgodności z zasadami współżycia społecznego”199. W ocenie autora niniejszej pracy 

uzależnienie możliwości skorzystania z prawa opcji od warunku (także potestatywnego 

sensu stricto) nie będzie co do zasady mogło prowadzić do nieważności czynności 

prawnej, nawet jeżeli spełnienie takiego warunku byłoby w przeważającej części zależne 

od uprawnionego. Warunek taki nie wprowadza bowiem nieuzasadnionej dysproporcji 

pomiędzy stronami, gdyż uprawnienie do skorzystania z prawa opcji mogłoby również 

powstać bez zastrzegania dodatkowych warunków i konstrukcja taka sama w sobie nie 

wprowadzałaby braku równowagi pomiędzy stronami i nie skutkowałaby (co do zasady) 

jej uznaniem za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (argument a maior ad 

minus). Naturalnie można sobie wyobrazić sprzeczność warunku z zasadami współżycia 

społecznego, na przykład przy warunku o charakterze niemoralnym, jednakże takie 

kategorie sprzeczności z zasadami współżycia społecznego należy rozstrzygać 

oddzielnie. Jak się bowiem wydaje, ciężarem problemu sprzeczności warunku z zasadami 

współżycia społecznego w odniesieniu do warunków potestatywnych (także w analizie 

K. Mularskiego) jest brak równowagi stron, z którą, jak zostało wskazane powyżej, nie 

będziemy mieli do czynienia w omawianym przypadku.  

Warunek może także zostać połączony z terminem (np. „uprawniony może wykonać 

opcję jeżeli po upływie trzech lat od dnia zawarcia umowy, wartość rynkowa spółki 

będzie wynosić min. y”). W praktyce kształtowania klauzul opcyjnych takie rozwiązania 

wydają się być najczęstsze200. Jak wskazuje P. Sobolewski, w takim przypadku 

zastrzeżenie terminu stanowi dookreślenie treści warunku i nie czyni czynności prawnej 

 
199 K. Mularski [w:] Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018, 

komentarz do art. 89, Nb. 29. 
200 W umowach przebadanych przez autora niniejszej pracy taka sytuacja miała miejsce w ok. 51% 

przypadków (por. szczegółowe podsumowanie w rozdziale 3.4.).  
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terminową201. Do określenia terminu znajdą jednak zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego o terminie202. 

Przechodząc do bardziej szczegółowych rozważań dotyczących kwestii zastrzegania 

warunku w umowach przedwstępnych, w pierwszej kolejności należy odnieść się do 

sporu dotyczącego terminu, od którego powinno liczyć się roczny termin na wyznaczenie 

terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej zgodnie z art. 389 § 2 k.c. in fine, tj. 

w przypadku gdy strony nie określiłyby terminu w żaden inny sposób, a jedynie 

zastrzegłyby warunek. W ocenie J. Grykiela roczny termin zawity na wskazanie terminu 

zawarcia umowy przyrzeczonej należy liczyć od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, 

a nie od dnia ziszczenia się warunku zawieszającego203. Taki wniosek zdaje się wypływać 

z literalnego brzmienia ostatniego zdania art. 389 § 2 k.c. Jak się wydaje, przychylić 

należy się jednak do większościowego stanowiska, zgodnie z którym termin taki 

powinien być liczony dopiero od momentu ziszczenia się warunku204. W innym bowiem 

przypadku termin ten mógłby upłynąć jeszcze przed ziszczeniem się warunku205.  

Dodatkową kwestią jest oznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej jako terminu 

liczonego od spełnienia się warunku (w takim przypadku mamy do czynienia z terminem 

określonym w umowie przedwstępnej). W ocenie J. Grykiela, taka konstrukcja nie 

wydaje się trafna206. W przypadku bowiem zawarcia umowy pod warunkiem 

zawieszającym należałoby wskazać równoległy termin, który byłby odpowiednio długi, 

aby umożliwić spełnienie się warunku zawieszającego207. Jak się wydaje, tę uwagę 

J. Grykiela należałoby odnieść także do powyższej omawianej sytuacji, gdy zastrzeżono 

jedynie warunek bez określania dodatkowego terminu. Zauważyć należy, iż w praktyce 

obrotu większość klauzul opcyjnych wpisywałaby się w strukturę przyjętą przez 

J. Grykiela. Przeważnie bowiem strony umawiają się, iż opcja będzie mogła zostać 

wykonana po spełnieniu się określonego warunku (przeważnie w ciągu kilku / kilkunastu 

 
201 P. Sobolewski [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018, komentarz do art. 89, 

Nb. V.  
202 Ibidem.  
203 J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny (tom II)..., komentarz do art. 389, Nb. 46; podobnie P. Zakrzewski [w:] 

Kodeks cywilny..., komentarz do art. 389, pkt. 17.  
204 M. Barański [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 389, Nb. 13; W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny..., 

komentarz do art. 389, Nb. 19. Podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt I 

CSK 161/15.  
205 W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 389, Nb. 19. Podobnie Sąd Najwyższy w wyroku 

z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt I CSK 161/15. 
206 J. Grykiel [w:] Kodeks Cywilny. Tom I Komentarz. Art. 1–449[11], red. M. Gutowski, Warszawa 2016, 

komentarz do art. 389, Nb. 37.  
207 Ibidem. 
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dni od spełnienia się tego warunku), jednak nie później niż w ciągu określonego czasu 

liczonego od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Dominująca praktyka rynkowa nie 

zmienia jednak tego, iż należałoby udzielić odpowiedzi na pytanie o skutki prawne 

zastrzeżenia przez strony warunku bez określenia dodatkowego terminu bądź 

zastrzeżenia terminu liczonego od momentu spełnienia się warunku, bez wprowadzenia 

jednak maksymalnego terminu na żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej liczonego od 

dnia zawarcia umowy przedwstępnej. W ocenie M. Krajewskiego dopuszczalne jest 

zastrzeżenie warunku zawieszającego bez jednoczesnego określania terminu, do którego 

warunek powinien zostać zrealizowany208. Autor ten nie widzi powodu do wyodrębniania 

umowy przedwstępnej jako typu umowy, w której stan niepewności związany 

z warunkiem zawieszającym nie może trwać przez czas nieoznaczony, podczas gdy 

jednocześnie jest to dopuszczalne przy innych stosunkach zobowiązaniowych209. Autor 

niniejszej pracy podziela w tym zakresie stanowisko przyjęte przez M. Krajewskiego. 

Dopuszczalne wydaje się zawarcie umowy przedwstępnej z zastrzeżeniem warunku 

zawieszającego zarówno w wariancie, w którym umowa przedwstępna nie będzie 

określała maksymalnego terminu na spełnienie sią warunku, jak i wariancie, w którym 

warunek taki będzie mógł się spełnić wyłącznie w określonym czasie po zawarciu umowy 

przedwstępnej. Zauważyć należy jednak, jak zostanie wskazane w dalszej części 

niniejszej pracy, iż w przypadku umowy opcji call dotyczącej akcji w spółce akcyjnej 

maksymalny termin (wliczając zarówno czas, w którym spełni się warunek, jak 

i wyznaczony czas na zawarcie umowy liczony od spełnienia się warunku) musi zostać 

ograniczony do 10 lat od dnia zawarcia umowy opcji (art. 338 § 2 k.s.h.).  

Należy także podkreślić, co szczególnie istotne z punktu widzenia możliwości 

zastosowania danej konstrukcji prawnej do umowy opcji, iż w okresie, w którym 

uprawnionemu przysługiwać będzie możliwość żądania zawarcia umowy przyrzeczonej 

(wyznaczonym terminem lub warunkiem), drugiej stronie nie będzie przysługiwało 

uprawnienie do swobodnego wycofania się z umowy przedwstępnej, jak również do 

przymuszenia uprawnionego do wcześniejszego skorzystania z jego prawa (skutkującym, 

w braku wcześniejszego skorzystania z tego prawa, jego wygaśnięciem). 

 

 
208 M. Krajewski [w:] System…, str. 890.  
209 Ibidem.  
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2.2.4. Uwagi podsumowujące 

Podsumowując powyższą charakterystykę umowy przedwstępnej przez pryzmat cech 

istotnych z punktu widzenia możliwości konstruowania umowy opcji (test umowy opcji), 

wskazać należy, iż umowa przedwstępna może zostać skonstruowana jako umowa, na 

podstawie której jedna ze stron będzie uprawniona do żądania zawarcia umowy 

przyrzeczonej w określonym terminie.  

W tym ujęciu konstrukcja umowy przedwstępnej mogłaby istotnie znaleźć zastosowanie 

do umowy opcji, zgodnie z którą jedna ze stron umowy opcji miałaby możliwość żądania 

zawarcia umowy sprzedaży prawa udziałowego (zbycia swoich praw udziałowych na 

rzecz zobowiązanego lub nabycia praw udziałowych od zobowiązanego) na warunkach 

określonych w umowie opcji, w terminie w tej umowie określonym.  

W dalszej części niniejszej pracy (rozdział 3.3.2.) zostanie omówiona kwestia tego, czy 

dopuszczalne (lub czy konieczne) byłoby zastrzeganie świadczenia wzajemnego na rzecz 

zobowiązanego z opcji w ramach omawianej konstrukcji umowy opcji.  

Nie rozstrzygając na tym etapie kwestii miejsca świadczenia wzajemnego w ramach 

omawianej konstrukcji umowy opcji, należałoby zaznaczyć, iż w przypadku zastrzeżenia 

w umowie opcji świadczenia wzajemnego, umowę opcji opartą o instytucję umowy 

przedwstępnej należałoby uznać za umowę nienazwaną. Jak się wydaje, umowa taka 

spełniałaby omówione w rozdziale wprowadzającym (rozdział 1.6) kryteria uznania, iż 

dany stosunek prawny może zostać uznany za umowę nienazwaną. Umowa taka byłaby 

bowiem dwustronną czynnością prawną określającą jej strony, przedmiot oraz treść. Nie 

stanowiłaby umowy nazwanej (o czym świadczyłby odrębny element tej umowy, 

polegający na świadczeniu wzajemnym, które zostałoby zastrzeżone w zamian za 

przyznanie uprawnionemu z opcji prawa do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej 

w określonym przez strony okresie), a essentialia negotii takiej umowy nie byłyby 

opisane w ustawie. Co do przesłanki pozostawania w zgodzie z porządkiem prawnym, 

kwestia ta musiałaby zostać oceniona odrębnie w odniesieniu do każdej umowy i brak 

jest podstaw, aby a priori przesądzić sprzeczność takiej umowy z porządkiem prawnym. 

Ostatnim z przyjętych kryteriów jest brak tożsamości umowy z umową nazwaną lub 

takiego podobieństwa, które wskazuje na rodzaj umowy nazwanej lub istotny wyjątek od 

zasad konkretnej umowy nazwanej. W ocenie autora, za spełnieniem niniejszego 

kryterium przemawiałby fakt zastrzeżenia świadczenia wzajemnego. Argument ten 
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zostaje dodatkowo wzmocniony przez odwołanie się do celu umowy opcji. W przypadku 

umowy opcji, odmiennie niż przy umowie przedwstępnej, cel gospodarczy zostaje 

zrealizowany niezależnie od zawarcia umowy przyrzeczonej.  

Na kwestię odmiennego celu umowy przedwstępnej i umowy opcji uwagę zwrócił m.in. 

M. Romanowski, traktując tę odmienność jako zarzut przeciwko możliwości uznania, iż 

umowa opcji może zostać zakwalifikowana jako umowa przedwstępna210. Zarzut taki 

opiera się na przyjęciu, iż umowa opcji jest umową definitywną, podczas gdy umowa 

przedwstępna jest jedynie etapem do zawarcia umowy definitywnej, stosowanym wtedy, 

gdy z przyczyn niezależnych od stron umowy przedwstępnej, nie mogą one w danym 

momencie zawrzeć umowy definitywnej, pomimo tego, iż uzgodniły wszelkie istotne 

postanowienia takiej umowy211. W konsekwencji powyższego, umowa przedwstępna nie 

służy zamierzonemu przez strony celowi gospodarczemu. Umowie przedwstępnej 

przyporządkowany jest obowiązek podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy 

przyrzeczonej, podczas gdy w ramach umowy opcji fakt otrzymania premii opcyjnej 

w zamian za przyznanie uprawnienia do nabycia prawa udziałowego po określonej cenie, 

same w sobie stanowią cel gospodarczy zamierzony przez strony212. Takie ujęcie celu 

umowy przedwstępnej napotkać także można na gruncie piśmiennictwa dotyczącego 

umowy przedwstępnej, gdzie wskazuje się, że celem umowy przedwstępnej jest 

stworzenie stanu pewności, że określona, projektowana przez strony umowa zostanie 

zawarta213. Jak zostało wcześniej wskazane, tak rozumiany cel sprzeciwia się 

niewątpliwie celowi umowy opcji, w którą immanentnie wpisany jest brak pewności co 

do tego, czy umowa stanowcza zostanie podpisana. Wskazuje się też, że motywem stron 

zawierających umowę przedwstępną jest przysporzenie wynikające z umowy 

przyrzeczonej214. Taki motyw może, ale nie musi przyświecać podmiotom zawierającym 

umowę opcji. W ramach umowy opcji co do zasady bowiem na etapie jej zawierania 

strony mają świadomość, iż do zawarcia umowy przyrzeczonej dojdzie wyłącznie 

w sytuacji, kiedy zawarcie takiej umowy będzie w interesie uprawnionego z opcji, 

 
210 M. Romanowski, Charakter…, str. 29. Autor ten pisze o kwalifikowaniu umowy opcji jako konkretnej 

instytucji prawnej, odmiennie od przyjętego w niniejszej pracy założenia, zgodnie z którym umowa opcji 

może zostać skonstruowana w oparciu o różne instrumenty prawne.  
211 Ibidem. Przeciwko kwalifikacji umowy opcji jako umowy przedwstępnej ze względu na różny cel 

porównywanych umów (oraz zakres kompetencji uprawnionego) opowiada się także A. Jakubiec, Opcja…, 

str. 274. 
212 Por. M. Romanowski, Charakter…, str. 29. 
213 W. Popiołek [w:] Kodeks Cywilny…, str. 1272. Tak też m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

z dnia 18 marca 2010., sygn. akt I ACa 39/10. 
214 W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny..., str. 1271.  
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a jednocześnie w momencie zawierania umowy głównej nie musi ono (a nawet co do 

zasady nie będzie) być w interesie zobowiązanego z opcji. Stąd pojawia się sama 

konieczność zawarcia umowy opcji umożliwiającej w korzystnym momencie 

wymuszenie przez uprawnionego zawarcia umowy przyrzeczonej.  

Powyższa argumentacja nie jest jednak w pełni przekonująca. Należy bowiem zauważyć, 

iż przecież także przepisy dotyczące umowy przedwstępnej zakładają możliwość 

ukształtowania jej w taki sposób, aby prawo żądania zawarcia umowy przyrzeczonej 

przysługiwało tylko jednej stronie. Już sam ustawodawca zakłada więc, iż na etapie, 

kiedy jest już możliwe zawarcie umowy przyrzeczonej, może dojść do zmiany 

okoliczności, w wyniku których jedna ze stron może nie być dłużej zainteresowana 

zawarciem umowy przyrzeczonej. Jak podnosi A. Chłopecki, fakt, iż dopuszczalne jest 

skonstruowanie umowy przedwstępnej jako umowy jednostronnie zobowiązującej, 

oznacza możliwość stworzenia w ramach tej umowy konstrukcji, w odniesieniu do której 

pewność co do zawarcia umowy przyrzeczonej jest ograniczona215. Warto w tym miejscu 

zwrócić uwagę na Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 r., w którym Sąd 

dopuszcza zawarcie umowy przedwstępnej na zabezpieczenie innego roszczenia (co ze 

swej natury zakłada cel odmienny od typowej umowy przedwstępnej zmierzającej do 

zawarcia umowy przyrzeczonej)216. 

Chociaż taką umowę należałoby uznać za umowę nienazwaną, istotne znaczenie umowy 

przedwstępnej w ramach omawianej konstrukcji nakazywałoby jednak odpowiednie 

stosowanie przepisów o umowie przedwstępnej.  

Z kolei w przypadku konstrukcji niezawierającej świadczenia wzajemnego zastrzeżonego 

na rzecz zobowiązanego z opcji, uznać należy, iż konstrukcja taka stanowiłaby nazwaną 

umowę przedwstępną sprzedaży. W takiej bowiem sytuacji spełnione zostałyby 

następujące kryteria dotyczące kwalifikacji umowy jako nienazwanej: dwustronna 

czynność prawna, określenie stron, przedmiotu oraz treści, jak również (co do zasady) 

zgodność z porządkiem prawnym. Umowa taka nie spełniałaby natomiast pozostałych 

kryteriów przyjęcia, iż umowa może zostać uznana za nienazwaną. Brak byłoby 

wystarczających podstaw odróżniających taką umowę od przedwstępnej umowy 

sprzedaży. Co prawda odmienny byłby cel takiej umowy, jednak sam ten element nie 

 
215 A. Chłopecki, Opcje…, str. 138. 
216 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r., sygn. akt IV CSK 432/09.  
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przesądzałby o tym, że mamy do czynienia z inną niż umowa przedwstępna sprzedaży 

umową, w szczególności, iż – jak zostało wskazane powyżej, Sąd Najwyższy dopuścił 

istnienie umów przedwstępnych o innym celu (zabezpieczającym)217. W kontekście 

umów opcji, co do których nie jest możliwe wyodrębnienie świadczenia wzajemnego, 

jest to o tyle istotne, iż co do zasady będą to umowy opcji zawierane na zabezpieczenie 

innego roszczenia.  

Do odrzucenia w tym przypadku poglądu, iż umowa taka stanowić będzie umowę 

nienazwaną wystarczające jest zwrócenie uwagi, iż essentialia negotii takiej umowy będą 

w pełni określone w kodeksie cywilnym (i konsekwentnie z cech umowy będzie wynikać, 

iż jest to przedwstępna umowa sprzedaży). 

2.3. Umowa opcji zawierająca w swojej treści ofertę 

2.3.1. Uwagi ogólne 

Kolejną konstrukcją wymagającą rozpatrzenia jest konstrukcja umowy zawierającej 

w swojej treści ofertę. Badania empiryczne przeprowadzone przez autora pokazują, iż 

umowy opcji oparte o taką konstrukcję są najczęściej zawierane w praktyce obrotu (46% 

z badanych przez autora umów).  

Na gruncie piśmiennictwa warto zwrócić uwagę na koncepcję zaproponowaną przez 

M. Gutowskiego. Autor ten przyjmuje kwalifikację218 umowy opcji jako umowy 

nienazwanej, do której należy odpowiednio stosować przepisy o ofercie219. Autor ten 

uważa, iż „stosunek opcji jest nienazwanym stosunkiem zobowiązaniowym, w którym 

strony – na podstawie wyrażonej w art. 3531 k.c. zasady swobody umów – uzgadniają 

przyznanie opcjobiorcy prawa kształtującego do zmiany istniejącego stosunku opcji 

w stosunek prawny wynikający z zawarcia umowy głównej”220. Autor ten, zauważając 

dalej podobieństwo pomiędzy uprawnieniem z opcji a prawem oblata do przyjęcia oferty, 

postuluje, aby do stosunku opcji odpowiednio stosować przepisy o ofercie221.  

 
217 Ibidem. 
218 Należy zauważyć, iż M. Gutowski wskazuje na omawianą konstrukcję nie jako na jedynie jedną 

z możliwości ukształtowania umowy opcji, lecz jako na konstrukcję, która określa, czym umowa opcji 

(w każdym modelowym przypadku) jest.  
219 M. Gutowski, Umowa…, str. 219 i n.  
220 Ibidem, str. 219.  
221 Ibidem, str. 220. Tak też A. Jakubiec, Opcja…, str. 247. W literaturze przywołuje się czasami, iż pogląd 

M. Gutowskiego jest rozwinięciem przedwojennego poglądu wyrażonego przez J. Gwiazdomorskiego (tak 

np. A. Jakubiec, Opcja…, str. 246). Zauważyć należy, iż J. Gwiazdomorski istotnie wskazuje (powołując 
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M. Gutowski przyjmuje, że wprowadzenie powyższego rozróżnienia, zgodnie z którym 

uprawnieniem z umowy opcji jest nie tyle prawo do przyjęcia oferty, co prawo 

kształtujące do zmiany istniejącego stosunku opcji w stosunek prawny wynikający 

z zawarcia umowy głównej, jest niezbędne ze względu na wątpliwości pojawiające się 

w odniesieniu do koncepcji umowy opcji zawierającej w swojej treści ofertę.  

Autor ten podnosi bowiem, iż z teoretycznego punktu widzenia problematyczne jest 

uzasadnienie konstrukcji, w której strony umawiają się do złożenia oferty, skoro do 

samego jej złożenia wystarcza wola tylko jednej ze stron222. Naturalnie należy zgodzić 

się z wątpliwością, iż do złożenia oferty nie jest niezbędne współdziałanie stron. Wydaje 

się jednak, iż swoboda umów dopuszcza zawarcie umowy opcji, w której jedna za stron 

składa ofertę w zamian za otrzymanie świadczenia wzajemnego (lub bez otrzymania 

świadczenia wzajemnego). W takiej bowiem sytuacji oferta mogłaby być co prawda 

złożona w oderwaniu od umowy pomiędzy stronami, jednak istotą zawieranej umowy 

opcji jest wspólne ustalenie pomiędzy stronami warunków, jakie dana oferta będzie 

zawierać. Taka konstrukcja odpowiadałaby koncepcyjnie powstałej w doktrynie 

niemieckiej kwalifikacji umowy opcji jako umowy zawierającej w swojej treści ofertę, 

w ramach której jedna ze stron udziela oferty, a druga płaci za stan związania ofertą. 

M. Gutowski podnosi także, iż brak jest potrzeby konstruowania umowy opcji jako 

umowy zawierającej w swojej treści ofertę, gdyż konstrukcja taka będzie miała charakter 

sztuczny, a jednocześnie nie będzie przynosiła korzyści w postaci zaliczenia jej do klas 

umów nazwanych223. 

Z argumentem tym nie można się w pełni zgodzić. Pojawia się bowiem pytanie 

o zasadność zawierania umów opartych o wykreowane przez strony instrumenty (prawo 

kształtujące do zmiany istniejącego stosunku opcji w stosunek prawny wynikający 

z zawarcia umowy głównej), które w praktyce nie różnią się w żadnym aspekcie od 

 
się na zagraniczną literaturę), iż „zdaniem większości natomiast jest opcja umową, w której jedna ze stron 

przyznaje stronie drugiej, albo obie strony przyznają sobie wzajemnie, prawo (kształtujące) powołania do 

życia przez jednostronne oświadczenie woli pewnego określonego stosunku prawnego i to takiego, jaki 

zwykle powstaje między stronami na podstawie umowy”. Następnie jednak Autor ten dodaje, iż 

„Konstrukcja prawna tak pojętej opcji jest sporna i wątpliwa” (por. J. Gwiazdomorski, Umowa 

przedwstępna w kodeksie zobowiązań, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1935, str. 439–

440).  
222 M. Gutowski, Umowa…, str. 219.  
223 Ibidem, str. 221.  
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instrumentów funkcjonujących w kodeksie cywilnym (uprawnienie oblata do przyjęcia 

oferty).  

Ze względu na zbliżoną konstrukcję tych dwóch koncepcji, a nawet możliwość przyjęcia, 

iż umowę opcji w ramach koncepcji zaproponowanej przez M. Gutowskiego można 

traktować jako umowę zawierającą w swojej treści ofertę, zasadne wydaje się 

rozpatrywanie tych dwóch koncepcji w ramach jednego wywodu. Należy przy tym 

zauważyć, iż bez względu na to, czy uznamy koncepcję przyjętą przez M. Gutowskiego 

za koncepcję opartą na ofercie, czy opartą na innym, wykreowanym przez strony 

instrumencie, według M. Gutowskiego konieczne jest odpowiednie stosowanie 

przepisów o ofercie do przyjętej przez niego kwalifikacji.  

Poniższa analiza prowadzona będzie w odniesieniu do koncepcji umowy opcji jako 

umowy zawierającej w swojej treści ofertę, przy czym odpowiednio (tam, gdzie to 

konieczne) dokonywane będą także odwołania do koncepcji zaproponowanej przez 

M. Gutowskiego.  

2.3.2. Sposób wykonania uprawnienia opcyjnego 

Przesądzenie tego, czy za dopuszczalne należy uznać opieranie umowy opcji o instytucję 

oferty, wymaga w pierwszej kolejności krótkiego scharakteryzowania tej instytucji 

prawnej.  

Ofertowy tryb zawarcia umowy został uregulowany w art. 66–70 k.c. W ramach tego 

trybu procedura zawarcia umowy składa się z dwóch elementów: złożenia oferty przez 

oferenta oraz jej przyjęcia przez oblata (adresata oferty). Oferta musi zawierać stanowczą 

wolę oferenta związania się jej treścią, jak również określać istotne postanowienia 

umowy224. „Stanowczość” woli zawarcia umowy nie wynika wprost z art. 66 k.c., 

jednakże wymóg jej istnienia jest przyjmowany w piśmiennictwie225. Stanowczość 

wyraża się w tym, iż po stronie oferenta brak jest konieczności składania jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń, aby umowa doszła do skutku226.  

 
224 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2017)..., komentarz do art. 66, Nb. 3.  
225 Ibidem, Nb. 12; P. Miklaszewicz [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018, 

komentarz do art. 66, Nb. 8; A. Brzozowski [w:] Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449[10], red. 

K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 66, Nb. 18.  
226 P. Machnikowski, Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna,  

red. Z. Radwański, Warszawa 2019, str. 421.  
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Co do istotnych postanowień umowy przyjąć należy, iż chodzi tutaj o konieczną 

(minimalną) treść umowy, która umożliwi zawarcie umowy bez konieczności 

uzupełniania jej treści ze strony oblata227. W przypadku umów dotyczących zbycia praw 

udziałowych będzie to przedmiot tej umowy i cena (lub mechanizmy ich określania) – są 

to także elementy mieszczące się w opisanym powyżej teście umowy opcji. Oprócz takich 

postanowień oferta może zawierać także dodatkowe postanowienia, określane mianem 

subiektywnie istotnych228. W razie ich określenia w ofercie, zawarcie umowy nie może 

nastąpić bez ich zaakceptowania przez oblata229. 

Kolejnymi przykładowymi zastrzeżeniami, które mogą zostać zawarte w ofercie, są 

forma i sposób, w jaki oblat może przyjąć ofertę. Jeżeli wykładnia oświadczeń zawartych 

w ofercie doprowadzi do wniosku, że oferent uzależnił skuteczność zawarcia umowy od 

zastosowania się przez oblata do procedury przyjęcia oferty, naruszenie takiej procedury 

spowoduje, że umowa nie dojdzie do skutku230. Wprowadzenie dodatkowego 

mechanizmu dotyczącego przyjęcia oferty może być szczególnie istotne w przypadku 

umów opcji. Jak zostało już wcześniej wspomniane, w momencie wykonania 

uprawnienia opcyjnego interes stron co do skutków wykonania umowy opcji może być 

przeciwstawny, tzn. w momencie, w którym wykonanie opcji będzie opłacalne dla 

uprawnionego, może ono nie być opłacalne dla zobowiązanego. Tym samym, w razie 

przyjęcia konstrukcji umowy opcji jako umowy, w ramach której wykonanie opcji 

polegać będzie na przyjęciu oferty, określenie precyzyjnego mechanizmu przyjęcia takiej 

oferty może znacznie zminimalizować ryzyko powstawania sporów pomiędzy 

stronami231. Co do kwestii samej formy oferty, jeżeli do zawarcia umowy głównej 

wymagana jest forma szczególna, również oferta wymagać będzie dochowania takiej 

formy.  

Zgodnie z art. 681 § 1 k.c., „W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę 

z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje 

się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, 

z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.” Zasady tej nie będzie 

stosować się, jeżeli z treści oferty wynika, że będzie ona mogła zostać przyjęta jedynie 

 
227 Ibidem, str. 428.  
228 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2017)…, komentarz do art. 66, Nb. 10.  
229 Ibidem.  
230 Ibidem, Nb. 26.  
231 Z tego powodu, strony niejednokrotnie zamieszczają wzór oświadczenia o przyjęciu oferty jako 

załącznik do umowy opcji.  
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bez zastrzeżeń. W sprofesjonalizowanym obrocie pomiędzy przedsiębiorcami (w jakim 

co do zasady występować będą umowy opcji dotyczące praw udziałowych), oferta 

powinna więc wskazywać, iż jej przyjęcie może być dokonane jedynie bez zastrzeżeń, 

jeżeli umowa opcji miałaby spełniać swój cel.  

Umowa dochodzi do skutku w przypadku stanowczego przyjęcia oferty przez oblata, 

w okresie związania ofertą. Aby umowa doszła do skutku, konieczna jest zgodność 

między ofertą a jej przyjęciem. Oświadczenie oblata powinno w pełni odpowiadać treści 

oferty (tzw. zasada „lustrzanego odbicia”)232. Zgodności oferty z jej przyjęciem nie 

wyłącza akceptacja jednej z proponowanych w ofercie alternatywnych treści 

proponowanej umowy233. 

W piśmiennictwie pojawiła się kontrowersja co do tego, czy oferta stanowi jednostronną 

czynność prawną, czy jest elementem kształtowania czynności prawnej, jaką jest dopiero 

zawarta umowa. Pierwsza z omawianych koncepcji była tradycyjnie przyjmowana 

w polskim piśmiennictwie234. W nowszym piśmiennictwie dominujące jest stanowisko 

opowiadające się za drugim z poglądów235.  

Syntezę powyższego sporu odnaleźć można w polemice pomiędzy M. Gutowskim, 

będącym zwolennikiem pierwszej z koncepcji, oraz Z. Radwańskim, będącym 

zwolennikiem koncepcji drugiej236. 

M. Gutowski w swoich rozważaniach wychodzi od definicji, zgodnie z którą „czynność 

prawna jest czynnością konwencjonalną, opartą na oświadczeniu woli, za pomocą której 

podmioty cywilnoprawne, w sposób i przy spełnieniu przesłanek prawem 

przewidzianych, wywołują skutki w sferze prawa cywilnego. Oświadczeniem woli jest 

natomiast każde zachowanie się podmiotu prawa cywilnego, które ujawnia w sposób 

 
232 P. Machnikowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 439.  
233 Ibidem.  
234 Tak m.in. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis, 

Warszawa 2001, str. 291. W nowszym piśmiennictwie: M. Gutowski, Charakter prawny oferty na tle 

niedawnych zmian w kodeksie cywilnym, PiP 2005/3, str. 67 i n..; A. Brzozowski [w:] Kodeks cywilny..., 

komentarz do art. 66, Nb. 11; M. Wojewoda [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. 

P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2014, komentarz do art. 66 k.c., pkt. II.5.  
235 Tak m.in. A. Olejniczak, J. Grykiel [w:] Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, red. 

M. Gutowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 66, Nb. 8; Z. Radwański, Jeszcze o charakterze prawnym 

oferty, PiP 2005/3, str. 80 i n.; B. Łukańko [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych 

przepisów, red. J. Gudowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 66, pkt. 1. Jak się wydaje, taki pogląd 

wyraża także K. Oplustil [w:] Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5., red. 

S. Włodyka, Warszawa 2014, str. 114–115. 
236 M. Gutowski, Charakter…, str. 67 i n.; Z. Radwański, Jeszcze…, str. 80 i n. 
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dostateczny wolę tego podmiotu wywołania skutków w sferze prawa cywilnego.”237 

Z powyżej definicji wynika rozróżnienie, zgodnie z którym elementem różnicującym 

oświadczenie woli od czynności prawnej jest wywołanie skutków w sferze prawa 

cywilnego. W ocenie M. Gutowskiego zarówno złożenie oferty, jak i jej przyjęcie 

wywołuje skutki prawne (skutkiem tych dwóch czynności prawnych będzie powstanie 

jednej, dwustronnej, czynności prawnej) i tym samym uznać je należy za czynności 

prawne238. Jak podkreśla z kolei P. Wojewoda, oferta będzie wywoływać skutek prawny 

niezależnie od tego, czy zostanie przyjęta przez adresata oferty, czy nie, gdyż 

podstawowym skutkiem będzie powstanie stanu związania ofertą wobec adresata 

oferty239. Na kwestię tę zwraca uwagę także M. Gutowski, który podkreśla, iż oferta jest 

zakończonym zdarzeniem prawnym w zakresie skutków przez nią kreowanych 

(polegających na osiągnięciu stanu przejściowego w drodze do realizacji celu 

zasadniczego, potrzebnego dla zapewnienia oblatowi korzystnej pozycji w okresie 

ważności oferty)240. 

Z. Radwański również przyjmuje, iż oświadczenie woli przybiera formę czynności 

prawnej wyłącznie wtedy, gdy wywołuje skutki prawne wskazane w treści oświadczenia 

woli, kreując stosunek prawny względem innej osoby241. W ocenie Z. Radwańskiego 

oferta nie ma takich właściwości i jedynie zmierza do zawarcia umowy242. Odwołując się 

do argumentu, zgodnie z którym skutek prawny złożenia oferty polega na powstaniu 

stanu związania ofertą, Autor ten zauważa, iż na gruncie kodeksu cywilnego 

dopuszczalne są także oferty, które nie mają charakteru wiążącego (art. 662 k.c.). 

Konsekwentnie, w ocenie Z. Radwańskiego, prowadziłoby to do konkluzji, iż wbrew 

jednolitej definicji oferty, należałoby odróżnić dwa typy ofert, będące czynnością prawną 

(oferty o charakterze wiążącym) oraz niebędące czynnością prawną (oferty o charakterze 

niewiążącym)243.  

W ocenie tego Autora oświadczenia o przyjęciu oferty nie można traktować jako 

uprawnienia kształtującego (które stanowi zawsze jednostronną czynność prawną). Istotą 

uprawnienia kształtującego jest bowiem sytuacja, w której jednostronne oświadczenie 

 
237 M. Gutowski, Charakter…str. 73–74.  
238 Ibidem, str. 74.  
239 M. Wojewoda [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 66 k.c., pkt. II.5. 
240 M. Gutowski, Charakter…, str. 78.  
241 Z. Radwański, Jeszcze…, str. 82.  
242 Ibidem. 
243 Ibidem. 
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jednej ze stron244 kreuje stosunek prawny pomiędzy stronami. W przypadku przyjęcia 

oferty nie można mówić o takiej sytuacji, gdyż to składający ofertę wyszedł z inicjatywą 

zawarcia umowy (i złożył już swoje oświadczenie woli zmierzające do zawarcia 

umowy)245. Jak dodaje K. Oplustil, „nie można traktować umowy jako wyłącznego 

i autonomicznego skutku przyjęcia oferty przez oblata. Jego akcept nie jest czynnością 

prawną, nie rodzi bowiem żadnych autonomicznych skutków prawnych, w tym związania 

przyjęciem oferty. Oblat obejmuje swoim zamiarem wywołanie skutków prawnych 

w postaci zawarcia umowy, tylko działając łącznie, choć nie jednocześnie 

z oferentem246”.  

Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko kwalifikacji oferty i jej przyjęcia 

jako dwóch jednostronnych czynności prawnych jest konieczność stosowania w takim 

przypadku reżimu przyjętego w kodeksie cywilnym dla jednostronnych czynności 

prawnych. Przykładowo, zgodnie z art. 104 k.c., jednostronna czynność prawna, 

dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu, jest 

nieważna. W przypadku przyjęcia koncepcji, zgodnie z którą oferta i jej przyjęcie byłyby 

jednostronnymi czynnościami prawnymi, w przypadku gdy w imieniu składającego 

ofertę lub przyjmującego ofertę działałby pełnomocnik przekraczający zakres swojego 

umocowania, należałoby przyjąć, iż taka czynność prawna jest nieważna i nie doszło 

w ogóle do zawarcia umowy. W odniesieniu do umów art. 103 k.c. stanowi natomiast, iż 

jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania lub przekroczy jego 

zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu 

umowa została zawarta. Przyjmując więc kwalifikację, iż oferta oraz jej przyjęcie 

stanowią jednostronne czynności prawne, należałoby przyjąć, iż skutki działania 

z przekroczeniem umocowania byłyby odmienne w przypadku, gdy do zawarcia umowy 

dochodziłoby w trybie ofertowym w stosunku do sytuacji, w której do zawarcia umowy 

dochodziłoby w innym trybie. Ustosunkowując się do tego zarzutu, M. Gutowski 

podnosi, iż czym innym jest nieważność czynności prawnej, a czym innym nieważność 

oświadczenia woli i należy przyjąć, iż może istnieć zachowanie dokonującego czynności, 

które ujawnia wolę wywołania skutków w sferze prawa cywilnego247. Konsekwentnie, 

jak podnosi ten Autor, może dojść do konwersji, w ramach której oświadczenie woli 

 
244 Takie prawo przysługujące oblatowi, A. Olejniczak oraz J. Grykiel określają mianem „kompetencji”  

do przyjęcia oferty – A. Olejniczak, J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 66, Nb. 8.  
245 Z. Radwański, Jeszcze…, str. 82. 
246 K. Oplustil [w:] Prawo umów…, str. 115–116. 
247 M. Gutowski, Charakter…, str. 74. 
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stanowiące element czynności prawnej stanowić będzie ważne oświadczenie woli 

(będące elementem umowy)248. W takiej sytuacji odpowiedź na ofertę mogłaby zostać 

zakwalifikowana jako oferta, a oświadczenie „potwierdzające” złożoną ofertę – jako 

przyjęcie oferty249. Powyższa argumentacja nie jest przekonująca. Po pierwsze, jeżeli 

konwersja polegać będzie na uznaniu, iż przyjęcie oferty zostaje potraktowane jako sama 

oferta, oświadczenie woli, będące wcześniej elementem oferty, nie będzie składało się na 

ważnie zawartą umowę (gdyż oświadczeniem woli jednej ze stron byłaby odpowiedź na 

ofertę, natomiast oświadczeniem woli drugiej strony byłoby potwierdzenie wcześniej 

złożonej oferty – będące odrębnym od samej oferty oświadczeniem woli). Warto także 

zauważyć, iż tak zawarta umowa zostałaby zawarta w innym momencie niż w przypadku 

przyjęcia koncepcji, iż oferta oraz jej przyjęcie składają się na dwa oświadczenia woli 

jednej czynności prawnej (w takim przypadku drugim oświadczeniem woli decydującym 

o momencie zawarcia umowy będzie przyjęcie oferty, podczas gdy w przypadku 

omawianej konwersji będzie to złożenie dodatkowego oświadczenia woli przez oferenta). 

Po drugie, w przypadku przyjęcia, iż oferta jest czynnością prawną, oświadczenie woli 

składającego ofertę wypełniałoby całą tę czynność prawną. Tym samym niemożliwe 

byłoby wyodrębnienie ważnego oświadczenia woli z nieważnej czynności prawnej. Jak 

podnosi Z. Radwański, „wywód ten opiera się na błędnym założeniu, jakoby 

oświadczenie woli było jakimś luźnym i samoistnym zdarzeniem prawnym, które 

swobodnie można przesuwać z jednej do innej czynności prawnej. Tymczasem stanowi 

ono zawsze istotny element określonej czynności prawnej, wyznaczający jej treść, 

a w konsekwencji skutki prawne”250. Po trzecie, tak rozumiana konwersja nie 

rozwiązywałaby problemu nieważności oświadczenia woli o przyjęciu oferty. W takim 

bowiem przypadku do potwierdzenia nieważnego oświadczenia woli (będącego w tym 

ujęciu jednostronną czynnością prawną) mogłoby dojść jedynie w okresie związania 

ofertą. Nie byłoby to jednak „potwierdzenie” oświadczenia woli, a jedynie złożenie 

drugiego oświadczenia woli, niemającego związku z pierwszym, nieważnym, 

oświadczeniem woli. W ramach krytyki tradycyjnej koncepcji podnosi się także, iż nie 

 
248 Ibidem, str. 75.  
249 Ibidem.  
250 Z. Radwański, Jeszcze…, str. 85.  
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odpowiada ona na pytanie, w jaki sposób jedna czynność prawna (umowa) powstaje na 

mocy dwóch jednostronnych czynności prawnych251.  

Stanowisko, zgodnie z którym oferta i jej przyjęcie nie stanowią dwóch odrębnych 

czynności prawnych, wyraził także Sąd Najwyższy. W wyroku z 23 stycznia 2014 r. Sąd 

Najwyższy rozważał kwestię zawarcia umowy bez umocowania lub z przekroczeniem 

jego granic i jego następczego potwierdzenia, przesądzając, iż złożenie oferty lub jej 

przyjęcie bez umocowania lub z przekroczeniem jego granic nie będzie skutkowało 

bezwzględną nieważnością, lecz będzie mogło zostać potwierdzone przez osobę, w której 

imieniu oferta została złożona lub przyjęta252. Jak dalej argumentuje Sąd Najwyższy, „Za 

jednostronną czynność prawną i tym samym przedmiot regulacji przewidzianej w art. 104 

zdanie pierwsze k.c. nie może być oczywiście uznana oferta, ani jej przyjęcie; są to tylko 

składniki czynności prawnej, jaką jest dopiero umowa, do której, w razie gdy składające 

się na nią oświadczenie jest złożone przez osobę nie mającą umocowania lub 

przekraczającą jego granice, ma zastosowanie art. 103 k.c.”253 

Przechodząc do kluczowego pytania o to, czy umowa opcji zawierająca w swojej treści 

ofertę spełniałaby pierwszą z przesłanek testu umowy opcji, zauważyć należy, iż 

w ramach takiego mechanizmu uprawnionemu z opcji przysługiwałoby prawo do 

przyjęcia oferty (bądź w ramach koncepcji M. Gutowskiego prawo kształtujące do 

zmiany istniejącego stosunku opcji w stosunek prawny wynikający z zawarcia umowy 

głównej254). Oznacza to, iż wystarczające będzie złożenie przez uprawnionego z opcji 

oświadczenia woli wyrażającego wolę zawarcia umowy sprzedaży udziałów lub akcji. 

Tym samym pierwsza z przesłanek testu umowy opcji byłaby spełniona. Umowa, która 

zostanie zawarta pomiędzy stronami w wyniku przyjęcia oferty, będzie odrębną od 

umowy opcji umową.  

W jednostronnej możliwości doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży praw 

udziałowych (i braku konieczności współdziałania zobowiązanego z opcji na etapie 

wykonania uprawnienia opcyjnego) ujawnia się niewątpliwa korzyść omawianej 

 
251 A. Olejniczak, J. Grykiel [w:] Kodeks Cywilny..., komentarz do art. 66, Nb. 8. M. Gutowski odrzuca tę 

wątpliwość, stwierdzając, iż „nie ma sprzeczności logicznej w konstrukcji kreowania stosunku prawnego 

za pomocą dwustronnej czynności prawnej powołanej do życia dwiema jednostronnymi czynnościami 

prawnymi, z których dopiero łącznie wynika konsens niezbędny dla zaistnienia umowy” – M. Gutowski, 

Charakter…, str. 74. 
252 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn.. akt II CSK 190/13.  
253 Ibidem. 
254 M. Gutowski, Umowa…, str. 219.  
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koncepcji. Korzyść ta jest widoczna przy porównaniu omawianej koncepcji do umowy 

opcji opartej na umowie przedwstępnej.  

2.3.3. Moment wykonania uprawnienia opcyjnego 

Co do drugiej z przesłanek testu umowy opcji, w pierwszej kolejności zauważyć należy, 

iż jeżeli oferta nie określa terminu, w jakim oblatowi przysługuje uprawnienie do jej 

przyjęcia, ogólną regułę wyraża art. 66 § 2 k.c., który stanowi, iż „jeżeli oferent nie 

oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta 

złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta 

niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym 

składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez 

nieuzasadnionego opóźnienia.” Takie rozwiązanie nie wydaje się być praktyczne 

w kontekście zawierania umów opcji.  

Podmiot składający ofertę ma natomiast możliwość zmodyfikowania tej reguły 

i określenia w swoim oświadczeniu terminu związania ofertą, który może być oznaczony 

jako termin końcowy (data, do której możliwe jest przyjęcie oferty)255. Co do zasady 

należy więc przyjąć, iż umowa opcji będzie zawierać w swojej treści ofertę, wskazującą 

konkretny okres, w jakim będzie możliwe jej przyjęcie przez uprawnionego z opcji. 

Termin taki będzie stanowił umowny termin zawity256. 

Przyjmuje się, iż w okresie związania ofertą, jest ona nieodwoływalna, nawet gdyby takie 

zastrzeżenie o odwoływalności znajdowało się w jej treści257.  

Co istotne z punktu widzenia kryteriów przyjętych w ramach testu umowy opcji, po 

zawarciu umowy opcji zobowiązanemu z opcji nie będzie przysługiwać prawo do 

wyznaczenia uprawnionemu terminu na przyjęcie oferty (krótszego niż ten przyjęty 

w umowie opcji) pod sankcją wygaśnięcia uprawnienia do przyjęcia oferty. 

W kontekście wykonywania uprawnienia opcyjnego warto także zwrócić uwagę na art. 

67 k.c., zgodnie z którym – „Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło 

z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie 

właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi 

 
255 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2017)..., komentarz do art. 66, Nb. 15–20.  
256 Co do dopuszczalności zastrzegania umownych terminów zawitych, por. uwagi w rozdziale 2.2.3.  
257 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2017)…, komentarz do art. 66, Nb. 16.  
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niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za 

niezawartą”. Rozwiązanie takie może nie być zgodne z intencją stron umowy opcji, które 

zmierzać mogą do rozwiązania, zgodnie z którym jeżeli zobowiązany z opcji nie otrzyma 

oświadczenia o wykonaniu uprawnienia opcyjnego w określonej dacie (bez względu na 

to czy zostanie ono wysłane we właściwym czasie), to uprawnienie takie wygaśnie. 

Możliwość wprowadzenia takiego, odmiennego od kodeksowego, rozwiązania należy 

uznać za dopuszczalną w związku z dyspozytywnym charakterem art. 67 k.c.258 

Podobnie jak zostało wskazane powyżej w rozważaniach dotyczących umowy 

przedwstępnej, możliwość skorzystania z uprawnienia opcyjnego może także być 

warunkowa259 (zarówno bez określenia terminu końcowego, jak i w powiązaniu z takim 

terminem, co w praktyce będzie najczęstszym rozwiązaniem260).  

2.3.4. Uwagi podsumowujące 

Umowa opcji oparta o konstrukcję oferty (zawierająca w swojej treści ofertę) może zostać 

ukształtowana w sposób, który będzie spełniał kryteria wskazanego powyżej testu 

umowy opcji.  

M. Gutowski podniósł wątpliwość, iż celem oferenta jest docelowe zawarcie umowy 

głównej, natomiast celem umowy opcji jest wykreowanie samego stosunku opcji i nie 

jest z tego punktu widzenia istotne, czy do zawarcia umowy głównej kiedykolwiek 

dojdzie261. Ten sam Autor zwraca dalej uwagę, iż problem odmienności celu umowy opcji 

oraz oferty jest jednak pozorny, gdyż w ramach koncepcji umowy zawierającej w swojej 

treści ofertę, oferta jest tylko elementem bardziej złożonego stosunku prawnego 

(z którego wynika cel gospodarczy), a nie można utożsamiać natury czy celu stosunku 

prawnego z celem jednego z jego elementów charakterystycznych262.  

 
258 J. Grykiel [w:] Czynności prawne. Art. 56–81 k.c., red. J. Grykiel, M. Łemkowskim, Warszawa 2010, 

komentarz do art. 67, Nb. 14; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 67, Nb. 3.  
259 Przyjmuje się za niedopuszczalne zastrzeżenie warunku w czynnościach prawnych jednostronnych 

kształtujących sytuację prawną innego podmiotu (M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do 

art. 1–449[10], red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 89, Nb. 12; K. Mularski [w:] 

Kodeks cywilny…, komentarz do art. 89, Nb. 21; P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 

89, Nb. 22.1). Jak zostało wskazane powyżej, w ocenie autora sama oferta, jak i oświadczenie o przyjęciu 

oferty nie stanowią jednak jednostronnych czynności prawnych. 
260 W obydwu jednak przypadkach, w odniesieniu do opcji call, w granicach określonych w art. 338 § 2 

k.s.h. Por. uwagi w rozdziale 3.3.1.2.  
261 M. Gutowski, Umowa…, str. 218. 
262 Ibidem. 
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Podsumowując, dopuszczalne jest zawarcie umowy opcji, w ramach której 

uprawnionemu z opcji będzie przysługiwać prawo do doprowadzenia, w określonym 

czasie, do zawarcia umowy sprzedaży udziałów lub akcji na podstawie przysługującego 

mu uprawnienia do przyjęcia oferty (ewentualnie w ramach koncepcji M. Gutowskiego 

– przyznanego mu uprawnienia kształtującego).  

Omawiana umowa opcji będzie miała charakter umowy nienazwanej263. Umowa taka jest 

bowiem dwustronną czynnością prawną, określa jej strony, przedmiot oraz treść, nie 

stanowi umowy nazwanej, a essentialia negotii takiej umowy nie są opisane w ustawie. 

Podobnie jak zostało wskazane w podsumowaniu konstrukcji umowy opcji opartej 

o instytucję umowy przedwstępnej, co do przesłanki pozostawania w zgodzie 

z porządkiem prawnym, kwestia ta będzie musiała zostać oceniona odrębnie 

w odniesieniu do każdej umowy i brak jest podstaw, aby a priori przesądzić sprzeczność 

takiej umowy z porządkiem prawnym. Umowa taka nie będzie tożsama z umową 

nazwaną, ani nie będzie zachodziło podobieństwo, które wskazuje na rodzaj umowy 

nazwanej lub istotny wyjątek od zasad konkretnej umowy nazwanej. Brak jest bowiem 

w kodeksie cywilnym (lub innych ustawach) podobnych umów opartych konstrukcyjnie 

na instytucji oferty. 

Na marginesie rozważań dotyczących omawianych koncepcji umowy opcji, jako umowy 

zawierającej w swojej treści ofertę, warto wspomnieć także o koncepcji kwalifikacji 

umowy opcji jako umowy sprzedaży264 praw, którą zaproponował L. Sobolewski265. 

Autor ten zaproponował koncepcję kwalifikacji umowy opcji jako umowy, w której 

wystawca opcji zbywa na rzecz nabywcy opcji prawo, którym byłoby prawo do przyjęcia 

oferty składanej przez wystawcę opcji266. Cytując samego Autora, „z teoretycznego 

punktu widzenia zasadne byłoby uznanie umowy opcyjnej za umowę kupna-sprzedaży 

prawa majątkowego, do której z mocy art. 555 k.c. stosowałoby się odpowiednio przepisy 

o sprzedaży rzeczy. Prawem tym byłoby prawo do przyjęcia oferty składanej przez 

wystawcę opcji”267. Autor ten widzi korzyści przyjętego rozwiązania w posiadaniu przez 

podmiot uprawniony z opcji uprawnienia kształtującego do zawarcia umowy głównej. 

W takim ujęciu premia opcyjna stanowiłaby cenę uprawnienia kształtującego.  

 
263 Tak również Ibidem, str. 219.  
264 Bądź kupna-sprzedaży, posługując się określeniem używanym przez L. Sobolewskiego.  
265 L. Sobolewski, Umowa…, str. 7. 
266 Ibidem. 
267 Ibidem. 
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Jak się wydaje, podstawowy błąd niniejszej koncepcji leży w określeniu przedmiotu 

umowy sprzedaży. Uprawnienie kształtujące do przyjęcia oferty nie może być zbyte przez 

wystawcę opcji, gdyż wystawca opcji sam takiego uprawnienia, jako podmiot składający 

ofertę, nie będzie posiadał (taka oferta musiałaby bowiem zostać złożona samemu sobie 

przez wystawcę opcji).  

Koncepcja ta została także skrytykowana w piśmiennictwie268. Można jednak zastanowić 

się, czy istotnie zaproponowaną koncepcję należy rozumieć jako sprzedaż prawa do 

przyjęcia oferty (taka właśnie konstrukcja spotkała się z następczą krytyką 

w piśmiennictwie), czy może taka interpretacja tej koncepcji wynika z jej niefortunnego 

sformułowania. W artykule omawiającym niniejszą konstrukcję L. Sobolewski zaznacza 

bowiem dalej, iż „można też powiedzieć, że nabywca opcji płaci za złożenie oferty przez 

kontrahenta, skutkujące powstaniem po stronie nabywcy uprawnienia do przyjęcia 

oferty”269. W razie przyjęcia takiej interpretacji (iż de facto mówimy o umowie, na 

podstawie której jedna ze stron płaci drugiej za złożenie oferty) rozwiązanie to mieściłoby 

się w omawianej w niniejszym rozdziale koncepcji umowy opcji będącej umową 

nienazwaną zawierającą w swojej treści ofertę. 

2.4. Umowa opcji zobowiązująca do złożenia oferty 

2.4.1. Uwagi ogólne 

Kolejną dyskutowaną w piśmiennictwie konstrukcją umowy opcji jest koncepcja 

zaproponowana przez A. Chłopeckiego, zgodnie z którą umowa opcji jest umową 

nienazwaną, na którą składają się zobowiązanie wystawcy opcji do złożenia 

długoterminowej oferty, oraz zobowiązanie posiadacza opcji do zapłaty premii 

opcyjnej270. W wyniku przyjęcia oferty dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży, w ramach 

której uprawniony z opcji nabędzie prawa udziałowe zobowiązanego z opcji lub zbędzie 

prawa udziałowe, które mu przysługują na rzecz zobowiązanego z opcji. Jak zostało 

wskazane powyżej, koncepcja zaproponowana przez A. Chłopeckiego została przyjęta 

przez tego Autora w oparciu o analizę opcji występujących na rynku regulowanym. Jako 

iż przedmiotem opcji są w takim przypadku akcje w spółce akcyjnej, zasadne wydaje się 

także rozpatrzenie takiej konstrukcji w stosunku do praw udziałowych w spółkach 

 
268 G. Wiaderek, Umowa opcyjna – konstrukcja prawna, Glosa 1999/3, str. 11; M. Gutowski, Umowa…, 

str. 212.  
269 L. Sobolewski, Umowa…, str. 7.  
270 A. Chłopecki, Opcje…, str. 148.  
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prywatnych (będących zarówno spółkami akcyjnymi, prostymi spółkami akcyjnymi, jak 

i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością).  

Koncepcja zaproponowana przez A. Chłopeckiego znajduje następnie kontynuację 

w rozważaniach M. Krajewskiego271. Autor ten przyjmuje jako punkt wyjścia założenie, 

iż do zawarcia umowy głównej dochodzi w wyniku przyjęcia oferty przez uprawnionego 

z opcji, a następnie zastanawia się nad miejscem oferty w samej umowie opcji272. 

W sposób krytyczny odnosi się do koncepcji, zgodnie z którymi oferta stanowi element 

konstrukcyjny umowy opcji, zastanawiając się, jaką w takim układzie rolę będzie miało 

oświadczenie drugiej strony. W przypadku umowy opcji o charakterze nieodpłatnym, do 

złożenia oferty wystarczające byłoby oświadczenie woli samego oferenta, na którego 

treść oblat nie musi wyrażać zgody273. Co do umowy opcji o charakterze odpłatnym, 

M. Krajewski podnosi natomiast wątpliwości co do relacji pomiędzy złożeniem oferty 

a zapłatą premii opcyjnej. Wątpliwości, w ocenie Autora, pojawiają się zarówno przy 

przyjęciu koncepcji, iż instytucja oferty stanowi jednostronną czynność prawną, jak i przy 

przyjęciu koncepcji, iż stanowi ona wyłącznie oświadczenie woli jednej ze stron, będące 

składnikiem umowy, która ma zostać zawarta, a nie odrębną czynność prawną (za którą 

to koncepcją M. Krajewski się opowiada). Przy przyjęciu drugiej z omawianych 

koncepcji niemożliwe byłoby przyjęcie, iż przyczyną złożenia oferty byłaby chęć 

uzyskania przysporzenia z drugiej strony, a tym samym utrudnione jest określenie causa 

zobowiązania do zapłaty premii opcyjnej274. W przypadku przyjęcia koncepcji oferty jako 

jednostronnej czynności prawnej również powstałby problem z kwalifikacją premii 

opcyjnej, gdyż w ocenie M. Krajewskiego złożenia oferty nie można traktować jako 

czynności prawnej przysparzającej, gdyż „możliwość wyjaśnienia relacji kauzalnych 

w razie zawarcia umowy opcji jest jednak okupiona poważnymi trudnościami w sytuacji 

najbardziej typowej, gdy oferta zostaje złożona samodzielnie, a nie jako element umowy 

opcyjnej”275. Powyższe wątpliwości skłaniają tego Autora do odrzucenia koncepcji, 

w ramach której umowa opcji zawiera w swojej treści ofertę i przyjęcia – podobnie jak 

A. Chłopecki – rozwiązania, w ramach którego jedna ze stron umowy opcji zobowiązuje 

się do złożenia oferty, natomiast druga strona wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania 

o określonej treści (w przypadku opcji nieodpłatnej) lub zaciąga swoje zobowiązanie do 

 
271 M. Krajewski, Konstrukcja…, str. 602 i n.  
272 Ibidem, str. 602.  
273 Ibidem, str. 603.  
274 Ibidem. 
275 Ibidem. 
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zapłaty premii opcyjnej w celu pozyskania zobowiązania wystawcy opcji (w przypadku 

opcji odpłatnej)276.  

Powyższa argumentacja może budzić pewne wątpliwości. Wprowadzenie dodatkowego 

elementu do umowy opcji, w której zobowiązany z opcji nie tyle składa ofertę w ramach 

umowy opcji, co zobowiązuje się jedynie do złożenia umowy opcji, nie wydaje się 

w pełni rozstrzygać wątpliwości podniesionych przez M. Krajewskiego. Jeżeli 

przyjęlibyśmy, iż brak jest podstaw do zastrzeżenia świadczenia wzajemnego, gdyż oferta 

może zostać złożona także samodzielnie, wtedy przyjęcie, iż kwestia ta zostaje 

rozwiązana poprzez odsunięcie etapu złożenia oferty o wcześniejsze zobowiązanie się do 

jej złożenia w przyszłości, wydaje się konstrukcją sztuczną w zakresie, w jakim miałaby 

rozstrzygać jedynie przedstawiony powyżej problem. Dalej bowiem ostatecznym 

świadczeniem po stronie zobowiązanego z umowy opcji będzie złożenie oferty. 

W przypadku zastrzeżenia świadczenia wzajemnego, uprawnionemu z opcji będzie 

przysługiwać prawo do żądania złożenia oferty przez zobowiązanego właśnie dlatego, iż 

sam spełnia swoje świadczenie wzajemne. Dalej więc istnieje bezpośrednia relacja 

pomiędzy zastrzeżonym świadczeniem wzajemnym a złożeniem oferty.  

W ocenie autora niniejszej pracy dopuszczalne wydaje się zawarcie umowy nienazwanej, 

w której jedna ze stron składałaby ofertę (o treści uzgodnionej przecież pomiędzy 

stronami), dopuszczającej zastrzeżenie świadczenia wzajemnego. W takim ujęciu 

uprawnienie do przyjęcia oferty stanowiłoby przysporzenie po stronie uprawnionego 

z umowy opcji277. Powyższe wątpliwości nie wskazują jednak na konieczność odrzucenia 

propozycji konstrukcji opcji zaproponowanej przez A. Chłopeckiego i M. Krajewskiego, 

lecz zmierzają do wykazania, iż argumenty podniesione przez M. Krajewskiego nie 

przekreślają (omówionej w rozdziale 2.3) konstrukcji, w której złożenie oferty byłoby 

elementem umowy opcji.  

2.4.2. Sposób wykonania uprawnienia opcyjnego 

Przechodząc do kwestii wykonania uprawnienia z opcji, zauważyć należy, iż w ramach 

omawiania niniejszej konstrukcji umowy opcji, aspekt wykonania umowy rozpatrywać 

należy na dwóch poziomach. 

 
276 Ibidem, str. 604. 
277 Traktowanie uprawnienia do przyjęcia oferty jako czynności przysparzającej przyjmuje m.in. 

A. Jakubiec, Opcja…, str. 249.  
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W pierwszej kolejności jedna ze stron umowy opcji będzie zobowiązana do złożenia 

oferty nabycia lub zbycia praw udziałowych, a po tym kiedy taka oferta zostanie już 

złożona, uprawnionemu z opcji będzie przysługiwało uprawnienie do doprowadzenia do 

zawarcia umowy nabycia praw udziałowych, bez dodatkowego udziału zobowiązanego 

z opcji.  

Co do pierwszego z tych etapów, uprawnionemu z opcji będzie przysługiwać uprawnienie 

do domagania się złożenia takiej oferty przez zobowiązanego278. M. Krajewski zwraca 

uwagę, iż przyjęcie, że umowa opcji zawiera w sobie zawsze zobowiązanie do złożenia 

oferty, pozwala zachować skuteczność umowy opcji także w sytuacji, gdy sama oferta 

okazałaby się z jakiegoś powodu bezskuteczna279. Należy zauważyć, iż w praktyce oferta 

będzie składana niezwłocznie po podpisaniu umowy opcji, nie dopiero na etapie, na 

którym zawarcie umowy głównej będzie korzystne dla uprawnionego z opcji.  

Na kolejnym etapie, po tym kiedy oferta zostanie już złożona, uprawnionemu z opcji 

przysługiwać będzie uprawnienie do przyjęcia oferty złożonej przez zobowiązanego 

z opcji. Ten aspekt omawianej koncepcji należy traktować jako właściwe wykonanie 

uprawnienia z opcji, gdyż zasadniczo celem umowy opcji jest właśnie przyznanie 

uprawnionemu z opcji prawa do doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży. W tym 

uprawnieniu wyraża się także przewaga niniejszej konstrukcji nad konstrukcją umowy 

opcji opartej na umowie przedwstępnej.  

Uwagi dotyczące sposobu wykonania umowy opcji poczynione w rozdziale 2.3.2 

powyżej (dotyczące konstrukcji umowy opcji zawierającej w swojej treści ofertę) 

znajdują zasadniczo zastosowanie także do niniejszej konstrukcji, po tym kiedy oferta 

zostanie już złożona.  

2.4.3. Moment wykonania uprawnienia opcyjnego 

W ramach omawiania niniejszej konstrukcji należy zwrócić uwagę na dwa odrębne 

terminy, okres w którym trwało będzie zobowiązanie do złożenia oferty, jak również 

termin związania ofertą złożoną w ramach wykonania powyższego zobowiązania. 

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych powyżej terminów, zobowiązanie do 

złożenia oferty może zostać zaciągnięte w taki sposób, aby uprawnionemu z opcji 

 
278 Ewentualne skutki uchylania się od złożenia takiej oferty omówione zostaną w części pracy dotyczącej 

skutków naruszenia umowy opcji.  
279 M. Krajewski, Konstrukcja…, str. 605.  
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przysługiwało uprawnienie do żądania złożenia oferty w określonym, przyjętym przez 

strony, czasie po dniu zawarcia umowy opcji. W praktyce jednak oferta taka będzie 

składana bezpośrednio po zawarciu umowy opcji. Brak będzie bowiem co do zasady 

powodu do odraczania tego żądania w czasie. Potencjalne ryzyko, związane 

z koniecznością dochodzenia od zobowiązanego z opcji złożenia oferty, pozbawia 

bowiem tę koncepcję jej podstawowej korzyści, tj. możliwości (od momentu złożenia 

oferty) doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży mocą jednostronnego 

oświadczenia woli.  

Co do terminu na przyjęcie złożonej już oferty, zastosowanie znajdą uwagi poczynione 

w rozdziale 2.3.3. Strony będą mogły uzgodnić w ramach umowy opcji, iż okres na 

przyjęcie złożonej oferty będzie oznaczony jako termin końcowy.  

W okresie związania oferenta treścią oferty, oferta będzie nieodwoływalna (co 

w przypadku stosunków pomiędzy przedsiębiorcami będzie wymagało wskazania wprost 

w treści oferty). Zobowiązanemu z opcji nie będzie także przysługiwać uprawnienie do 

wyznaczenia uprawnionemu z opcji terminu na przyjęcie oferty, pod sankcją wygaśnięcia 

uprawnienia do przyjęcia oferty. Powyższe przesądza o możliwości wykreowania umowy 

opcji, zawierającej w swojej treści ofertę, w sposób spełniający kryteria testu umowy 

opcji, z tą różnicą, iż w przypadku omawianej konstrukcji możliwy jest scenariusz, 

w którym doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych będzie 

dwustopniowe tzn. najpierw konieczne będzie żądanie złożenia oferty, jeżeli oferta ta nie 

zostanie złożona przez zobowiązanego z opcji wcześniej, a następnie, po jej złożeniu, 

konieczne będzie złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty.  

Podobnie jak zostało wskazane powyżej, w rozważaniach dotyczących umowy opcji 

opartej o instytucję umowy przedwstępnej oraz umowy opcji zawartej jako umowa 

zawierająca w swojej treści ofertę, możliwość skorzystania z uprawnienia opcyjnego 

może także być warunkowa (zarówno bez określenia terminu końcowego, jak 

i w powiązaniu z takim terminem, co w praktyce będzie najczęstszym rozwiązaniem280). 

W odniesieniu do omawianej konstrukcji, dotyczyłoby to zarówno możliwości 

zastrzeżenia warunku w odniesieniu do uprawnienia do żądania złożenia oferty, jak 

i możliwości przyjęcia złożonej już oferty.  

 
280 W obydwu jednak przypadkach, w odniesieniu do opcji call, w granicach określonych w art. 338 § 2 

k.s.h. Por. uwagi w rozdziale 3.3.1.2.  
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2.4.4. Uwagi podsumowujące 

Podsumowując powyższe rozważania, w ocenie autora omawiana konstrukcja umowy, 

w której jedna ze stron zobowiązuje się do złożenia oferty, jest koncepcją przystającą do 

kreowania umów opcji.  

Umowa taka pozwala na ukształtowanie umowy opcji w taki sposób, aby uprawnionemu 

z opcji przysługiwało prawo żądania złożenia oferty, która będzie miała charakter oferty 

nieodwołalnej (w określonym czasie) i będzie zawierać w swojej treści wszystkie 

warunki ustalone w umowie przez strony. Szczególną korzyścią z tak ukształtowanego 

mechanizmu jest możliwość podjęcia czynności w taki sposób, aby oferta złożona została 

bezpośrednio po zawarciu umowy opcji. W takiej bowiem sytuacji uprawniony z opcji 

uzyska uprawnienie do przyjęcia oferty już w ramach czynności podpisania umowy opcji. 

Kreując umowę opcji w omawiany powyżej sposób, należy określić termin związania 

ofertą, przedmiot umowy, cenę za udziały, a w przypadku umów opcji zawieranych 

pomiędzy przedsiębiorcami – wskazać, iż oferta może być przyjęta wyłącznie bez 

zastrzeżeń. Wskazane jest także określenie precyzyjnego mechanizmu przyjęcia oferty, 

tak aby uniknąć wątpliwości co do tego, kiedy (i czy w ogóle) oświadczenie o przyjęciu 

oferty zostało prawidłowo doręczone drugiej stronie. Co istotne z praktycznego punktu 

widzenia, oferta może odsyłać w całości lub w części do innego oświadczenia (np. 

umowy inwestycyjnej)281. Tym samym oferta składana w ramach wykonania umowy 

opcji nie musi być bardzo rozbudowanym dokumentem, obejmującym często złożone 

reguły dotyczące warunków wykonania opcji oraz określania ceny. Może w tym zakresie 

odsyłać jedynie do samej umowy opcji.  

Omawiana umowa opcji będzie miała charakter umowy nienazwanej. Umowa taka jest 

bowiem dwustronną czynnością prawną określającą jej strony, przedmiot oraz treść, nie 

stanowi umowy nazwanej, a essentialia negotii takiej umowy nie są opisane w ustawie. 

Podobnie jak zostało wskazane w podsumowaniu powyższych kwalifikacji umowy opcji, 

co do przesłanki pozostawania w zgodzie z porządkiem prawnym, kwestia ta będzie 

musiała zostać oceniona odrębnie w odniesieniu do każdej umowy i brak jest podstaw, 

aby a priori przesądzić sprzeczność takiej umowy z porządkiem prawnym. Umowa taka 

nie będzie tożsama z umową nazwaną, ani nie będzie zachodziło podobieństwo, które 

 
281 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 66, Nb. 11; P. Polański [w:] Kodeks 

cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2020, komentarz do art. 66, Nb. 14.  
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wskazuje na rodzaj umowy nazwanej lub istotny wyjątek od zasad konkretnej umowy 

nazwanej. Brak jest bowiem w kodeksie cywilnym (lub innych ustawach) podobnych 

umów opartych konstrukcyjnie na instytucji oferty (zobowiązania się do złożenia oferty).  

Na marginesie omawiania niniejszej konstrukcji warto przywołać także stan faktyczny 

omówionego powyżej wyroku z dnia 7 grudnia 2007 r.282 W omawianej sprawie statut 

zawierał postanowienie, zgodnie z którym akcjonariusz nabywający akcje w ilości 

zapewniającej mu (wraz z wcześniej posiadanymi akcjami) ponad 32% głosów na 

walnym zgromadzeniu był zobowiązany przyjąć ofertę sprzedaży akcji złożoną mu przez 

mniejszościowych akcjonariuszy, jeżeli podjęliby oni decyzję o złożeniu takiej oferty. 

Taka konstrukcja stanowiłaby pewną wariację omawianej konstrukcji, stanowiąc jednak 

nie umowę opcji zobowiązującą do złożenia oferty, lecz umowę opcji zobowiązującą do 

przyjęcia oferty. Konstrukcja ta nie wymaga szerszego omówienia w niniejszej pracy. Jak 

się wydaje, w oparciu o przeprowadzoną już powyżej analizę można przesądzić, iż co do 

zasady konstrukcja taka mogłaby spełniać test umowy opcji (w razie bowiem braku 

przyjęcia oferty przez zobowiązanego z opcji, stronie przysługiwałoby roszczenie z art. 

64 k.c.), jednakże jej praktyczna wartość byłaby mniejsza niż omawianej w niniejszym 

rozdziale konstrukcji, gdyż uprawnionemu nie przysługiwałoby prawo do przyjęcia 

oferty (pozwalające na doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych 

mocą jednostronnego oświadczenia woli), a jedynie do złożenia oferty.  

2.5. Umowa opcji oparta o instytucję warunkowej umowy sprzedaży 

2.5.1. Uwagi ogólne 

Ostatnią z konstrukcji, które zostaną omówione w niniejszej pracy, jest umowa opcji 

oparta o instytucję warunkowej umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży została 

uregulowana w art. 535 i n. kodeksu cywilnego. Przez umowę sprzedaży sprzedawca 

zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący 

zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Zgodnie z art. 555 k.c. 

przepisy o sprzedaży stosuje się również do sprzedaży praw (w tym praw udziałowych).  

Taka konstrukcja umowy opcji jest analizowana w piśmiennictwie w trzech 

podstawowych wariantach, tzn. przyjęciu, iż umowa opcji jest (i) umową sprzedaży 

 
282 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. akt III CSK 195/07.  
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zawartą pod warunkiem zawieszającym; (ii) umową sprzedaży z prawem odstąpienia lub 

(iii) umową sprzedaży zawartą pod warunkiem rozwiązującym283.  

Poniżej przedstawiona zostanie jedynie analiza konstrukcji umowy opcji jako umowy 

sprzedaży zawartej pod warunkiem zawieszającym. Umowa sprzedaży z prawem 

odstąpienia wydaje się być sprzeczna z istotą umów opcyjnych. W takim bowiem 

wariancie tytuł do praw udziałowych przechodziłby na uprawnionego od razu 

w momencie zawarcia umowy i jedynie w przyszłości przysługiwałoby mu prawo do 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a sama umowa sprzedaży 

zostałaby uznana za niezawartą284. Analogicznie potraktować należy rozważania 

dotyczące kwalifikacji umowy opcji jako umowy sprzedaży pod warunkiem 

rozwiązującym. Celem stron umowy opcji nie będzie tymczasem przeniesienie praw 

udziałowych w momencie zawierania umowy opcji, lecz jedynie wykreowanie takiej 

możliwości w przyszłości.  

Do rozważenia pozostaje więc wyłącznie możliwość ułożenia umowy opcji jako umowy 

sprzedaży zawartej pod warunkiem zawieszającym.  

W przedwojennej literaturze możliwość zawarcia umowy opcji, będącej warunkową 

umową sprzedaży, dopuszczał R. Longchamps de Berier, który pisał, iż możliwe jest 

zawarcie umowy opcji jako umowy zawartej „pod warunkiem, że jedna strona oświadczy 

w ciągu oznaczonego czasu, że chce z umowy skorzystać, bądź wymagająca (w myśl woli 

stron) do swej ważności, aby jedna strona złożyła w ciągu określonego czasu 

oświadczenie, że chce z opcji skorzystać”285. Podobne stanowisko wyrażał także F. Zoll, 

pisząc, iż mamy do czynienia z umową opcji, gdy „strony zawarły umowę o właściwe 

świadczenie, ale pod warunkiem, że jedna z nich oświadczy w pewnym terminie, że chce 

z umowy korzystać”286. 

 
283 Tak m.in. M. Gutowski, Umowa…, str. 194–208. Autor ten odrzuca jednak wszystkie z przedstawionych 

koncepcji opartych na umowie sprzedaży (warunkowej lub z prawem odstąpienia).  
284 Zwrócili na to uwagę także m.in. A. Chłopecki, Opcje…, str. 143, G. Wiaderek, Umowa…, str. 12. Poza 

zakresem niniejszej pracy pozostaje analiza dopuszczalności stosowanie prawa odstąpienia do umów 

dotyczących praw udziałowych w spółkach kapitałowych. Argumentacja dotycząca braku możliwości 

kwalifikacji umowy opcji jako umowy sprzedaży z prawem odstąpienia przeprowadził M. Gutowski, 

Umowa…, str. 195.  
285 R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948, str. 165. Autor ten dopuszcza powyższą 

konstrukcje tylko jako jedną z możliwości ukształtowania opcji, następnie bowiem opowiada się za 

stosowaniem instytucji oferty.  
286 F. Zoll, Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1948, str. 78. 
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We współczesnej literaturze, za omawianą koncepcją opowiada się przede wszystkim 

M. Golecki287. W ocenie tego Autora, „w wyniku zawarcia umowy opcyjnej, optującemu 

zostaje przyznane prawo kształtujące do decydowania o skuteczności umowy 

definitywnej, jako wynik zastrzeżenia warunku potestatywnego uzależniającego 

skuteczność umowy definitywnej od złożenia przez optującego oświadczenia woli 

o wykonaniu opcji”288. Konstruowanie umowy opcji jako warunkowej umowy sprzedaży 

dopuszcza także M. Koralewski289. 

Krytykę poglądów wyrażonych przez M. Goleckiego przeprowadził M. Gutowski, który 

zwraca uwagę, iż w przypadku umowy opcyjnej oraz jej następczego wykonania mamy 

do czynienia z dwoma niezależnymi stosunkami prawnymi, jednym, powstałym 

w wyniku zawarcia umowy opcji, oraz drugim, powstałym w wyniku wykonania opcji 

przez uprawnionego290. Koncepcja M. Goleckiego zakłada istnienie tylko jednej umowy 

sprzedaży, której niektóre skutki zostają odroczone w czasie do momentu spełnienia się 

warunku. W ocenie autora niniejszej pracy zarzut postawiony przez M. Gutowskiego nie 

jest zasadny. Fakt, czy zawarcie umowy opcji, a następnie jej wykonanie, musi być 

pochodną dwóch niezależnych stosunków prawnych nie jest kluczowy z punktu widzenia 

celu, jaki strony umowy opcji zamierzają osiągnąć. A priori nie ma więc powodów do 

odrzucenia warunkowej umowy sprzedaży, jako jednej z dopuszczalnych konstrukcji 

umowy opcji na tej wyłącznie podstawie. Istotne będzie przesądzenie, czy w ramach 

omawianej konstrukcji możliwe będzie zawarcie skutecznej umowy spełniającej test 

umowy opcji.  

2.5.2. Sposób wykonania uprawnienia opcyjnego 

Jak zostało zaznaczone we wstępie do niniejszego rozdziału, pierwszą kwestią, jaka 

powinna zostać omówiona w celu oceny, czy dana instytucja prawna może znaleźć 

zastosowanie do kreowania umowy opcji (spełniając test umowy opcji), jest kwestia 

możliwości ukształtowania umowy opcji w ten sposób, aby jednej ze stron przysługiwało 

prawo doprowadzenia do zawarcia umowy głównej (a jednocześnie, aby uprawnienie 

takie nie przysługiwało drugiej ze stron).  

 
287 Golecki M., Charakter…, str. 13 i n.  
288 Ibidem, str. 14.  
289 M. Koralewski, Klauzule…, pkt. III.  
290 M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 94.  
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W przypadku omawiania niniejszej konstrukcji należy zwrócić uwagę, iż umowa opcji 

nie tyle przewidywałaby zawarcie umowy głównej w przyszłości, co już stanowiłaby 

umowę główną (umowę sprzedaży), a jedynie skutek rozporządzający zostałby 

odroczony w czasie291. W ramach tej koncepcji skuteczne wykonanie opcji (prowadzące 

nie do zawarcia umowy głównej, co do powstania określonych skutków umowy 

sprzedaży) następowałoby w wyniku złożenia przez uprawnionego z opcji 

jednostronnego oświadczenia woli.  

Ocenę dopuszczalności kwalifikacji umowy opcji jako umowy sprzedaży zawartej pod 

warunkiem zawieszającym rozpocząć należy od zadania pytania o dopuszczalność 

zastrzeżenia w ramach stosunku prawnego warunku, którego spełnienie jest w pełni 

zależne od jednej ze stron.  

Instytucja warunku została uregulowana w art. 89 i n. kodeksu cywilnego. Przez warunek 

rozumie się zamieszczone w treści czynności prawnej zastrzeżenie, które uzależnia 

powstanie lub ustanie jej skutków od zdarzenia przyszłego i niepewnego, przy czym 

wyrażenie to jest także używane na oznaczenie tego przyszłego i niepewnego 

zdarzenia292. Warunek może być dowolnym zdarzeniem o charakterze faktycznym lub 

prawnym, zarówno cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym, jak i karnoprawnym293.  

Warunki można podzielić na warunki zawieszające i warunki rozwiązujące. W przypadku 

warunków zawieszających od zdarzenia przyszłego i niepewnego strony czynności 

prawnej uzależniają powstanie skutków prawnych, natomiast w przypadku warunków 

rozwiązujących od zdarzenia przyszłego i niepewnego strony czynności prawnej 

uzależniają ustanie skutków prawnych.  

Z punktu widzenia niniejszej analizy zastosowanie mogą znaleźć potencjalnie jedynie 

warunki zawieszające. Umowa opcji nie polegałaby bowiem na zawarciu umowy zbycia 

praw udziałowych, w ramach której po spełnieniu się określonego warunku doszłoby do 

ustania skutków takiej umowy, lecz na zawarciu umowy, w ramach której warunkiem 

byłoby dopiero wykonanie opcji, zmierzające do przeniesienia własności praw 

udziałowych.  

 
291 Z zastrzeżeniem konstytutywnego wpisu do rejestru akcjonariuszy w przypadku przenoszenia akcji 

w prostej spółce akcyjnej i spółce akcyjnej (por. uwagi w rozdziale 1.5).  
292 M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 89, Nb. 1–2.  
293 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 89, Nb. 1.  
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Warunki podzielić można także na dodatnie i ujemne. W przypadku warunku dodatniego 

objęte warunkiem zdarzenie polega na zmianie istniejącego stanu rzeczy, natomiast 

w przypadku warunku ujemnego strony czynności prawnej zakładają utrzymanie 

jakiegoś stanu rzeczy294. Dyskusyjne w doktrynie jest to, czy warunki ujemne muszą być 

jednocześnie połączone z terminem295. Z punktu widzenia możliwej konstrukcji umowy 

opcyjnej, jako umowy sprzedaży z zastrzeżeniem warunku, potencjalnie możliwe wydaje 

się jednak tylko użycie warunków dodatnich296. Ostatnim, szczególnie istotnym z punktu 

widzenia niniejszej analizy, podziałem warunków jest ich podział w zależności od 

wpływu, jaki strony mogą mieć na jego spełnienie. Przyjmuje się podział warunków na: 

(i) warunki zależne od przypadku oraz (ii) warunki potestatywne, które można dalej 

podzielić na warunki potestatywne sensu stricto oraz warunki potestatywne si voluero297.  

Pierwsza kategoria warunków odnosi się do zdarzeń, których zaistnienie zależy 

wyłącznie od przypadku lub zachowania osób trzecich298. Warunek potestatywny sensu 

stricto należy rozumieć natomiast jako zastrzeżenie, przez które strony uzależniają 

powstanie lub ustanie skutków prawnych od zdarzenia, na którego wystąpienie 

w przyszłości będą mieć wpływ (jedna ze stron lub obydwie strony), natomiast warunek 

potestatywny si voluero to zdarzenie, którego wystąpienie jest wyłącznym rezultatem 

decyzji stron (jednej lub obydwu stron)299. W doktrynie prawa cywilnego warunek 

 
294 M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 89, Nb. 7.  
295 Zob. literatura przywołana w: Ibidem, Nb. 8.  
296 Jak zostało wskazane w przypisach powyżej, odrębną od kwestii warunku, który polegałby na złożeniu 

przez uprawnionego oświadczenia o wykonaniu opcji, jest zastrzeżenie warunku, którego spełnienie 

aktualizowałoby dopiero możliwość złożenia oświadczenia o wykonaniu opcji. W takim przypadku wydaje 

się, iż co do zasady w praktyce kształtowania klauzul opcyjnych warunek ujemny będzie połączony 

z terminem, w szczególności z terminem, po upływie którego będzie dopiero możliwe wykonanie opcji 

(tzn. jeżeli jakaś sytuacja nie zmieni się np. w okresie roku od dnia zawarcia umowy pomiędzy stronami, 

zaktualizuje się uprawnienie jednej ze stron do wykonania opcji). Nie można jednak wykluczyć 

zastrzeżenia przez strony warunku ujemnego bezterminowego – w takiej sytuacji, jak się wydaje, intencją 

stron byłaby możliwość wykonania przez uprawnionego opcji w każdym czasie po dniu zawarcia umowy 

obejmującej uprawnienie opcyjne, chyba że nastąpiło zdarzenie przewidziane warunkiem (poza zakresem 

niniejszej pracy pozostaje analiza, czy zastrzeżenie takie nie musiałoby zostać zakwalifikowane jednak 

jako warunek rozwiązujący, zastrzeżony nie w odniesieniu do samej umowy przeniesienia prawa 

udziałowego, ale w odniesieniu do ustania uprawnienia do wykonania opcji – w praktyce, jak się wydaje, 

obydwie z możliwych kwalifikacji prowadziłyby do analogicznego rozstrzygnięcia).  
297 Niniejszy podział jest zasadniczo zgodnie przyjmowany w piśmiennictwie, przy czym należy zwrócić 

uwagę, iż poszczególni autorzy stosują różną terminologię na określenie danej kategorii warunków. 

Wskazany powyżej warunek, zależny od przypadku, jest także określany mianem warunku kauzalnego, 

warunek potestatywny sensu stricto jest także określany po prostu mianem warunku potestatywnego lub 

warunku mieszanego, a z kolei warunek potestatywny si voluero mianem warunku czysto potestatywnego, 

warunku woli lub warunku wolicjonalnego (patrz: Ibidem, Nb. 9; R. Strugała [w:] Kodeks Cywilny. 

Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2017, komentarz do art. 89, Nb. 9; P. Sobolewski [w:] Kodeks 

cywilny..., komentarz do art. 89, Nb. 9–10.  
298 R. Strugała [w:] Kodeks cywilny (2017)..., komentarz do art. 89, Nb. 9.  
299 Ibidem. 
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potestatywny si voluero jest definiowany na dwa sposoby (przy czym przyjąć można 

obydwie definicje jako niewykluczające się), tzn. jako warunek, którego zastrzeżenie 

uzależnia skuteczność czynności prawnej od chęci wykonania przez stronę świadczenia, 

jak też warunek, którego spełnienie się będzie się sprowadzać do podjęcia przez stronę 

w przyszłości decyzji, aby czynność prawna wywołała skutki i wyrażenia takiej woli300. 

Aby zobrazować różnicę pomiędzy tymi dwoma przypadkami, możemy posłużyć się 

następującym przykładem dotyczącym umowy sprzedaży. W pierwszym przypadku 

będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której strony zawierają umowę sprzedaży pod 

warunkiem, iż nabywca podejmie decyzję o zapłacie ceny sprzedaży, a jeżeli takiej 

decyzji nie podejmie, umowa nie dojdzie do skutku301. W drugim przypadku skuteczność 

umowy sprzedaży będzie zależała od złożenia przez nabywcę oświadczenia woli, 

w wyniku którego umowa sprzedaży doszłaby do skutku, przy czym po tym momencie 

możliwe byłoby dochodzenie od nabywcy płatności na zasadach ogólnych (i decyzja 

nabywcy o tym, iż nie zamierza zapłacić ceny, nie wpływałaby już na skuteczność jego 

zobowiązania do zapłaty ceny).  

Z punktu widzenia niniejszej analizy istotna jest ocena dopuszczalności zastrzegania 

przez strony warunków potestatywnych si voluero (w drugim ze wskazanych powyżej 

ujęć tego warunku). Skuteczne wykonanie opcji przez uprawnionego nie może być 

bowiem zależne od warunku niezależnego (lub tylko częściowo zależnego) od 

uprawnionej strony, lecz musi być zależne wyłącznie od powzięcia takiej decyzji przez 

uprawnionego, przy czym aktualizacja samego uprawnienia do podjęcia takiej decyzji 

może być zależna od spełniania się warunku zależnego od przypadku lub warunku 

potestatywnego sensu stricto. 

Analiza poglądów dotyczących dopuszczalności zastrzegania warunku potestatywnego si 

voluero warto rozpocząć od podsumowania poglądów M. Goleckiego, wyrażonych na 

gruncie umowy opcji. Zgodnie z poglądem M. Goleckiego (będącego zwolennikiem 

kwalifikacji umowy opcji jako umowy sprzedaży zawartej pod warunkiem 

 
300 W pierwszym znaczeniu m.in. M. Rzewuska [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, 

Warszawa 2019, komentarz do art. 89, Nb. 23. W drugim znaczeniu m.in. R. Strugała [w:] Kodeks cywilny 

(2017)..., komentarz do art. 89, Nb. 10. 
301 Sytuację taką należy odróżnić od zastrzeżenia przejścia tytułu własności od zapłaty ceny. W takiej 

bowiem sytuacji umowa sprzedaży jest skuteczna od momentu jej zawarcia, a jedynie zbywca zabezpiecza 

się dodatkowo zastrzeżeniem umownym (do którego odpowiednio będą stosowane przepisy dotyczące 

warunku zawieszającego), na podstawie którego własność nie przejdzie na nabywcę do momentu 

uiszczenia ceny sprzedaży. Sprzedawcy będzie jednak niezależnie przysługiwało uprawnienie do 

dochodzenia zapłaty ceny (inaczej niż w omawianym ujęciu warunku potestatywnego si voluero).  



95 

 

zawieszającym), zastrzeżenie warunku potestatywnego si voluero nie prowadzi samo 

w sobie do nieważności zobowiązania.  

Autor ten buduje swoją argumentację w ramach polemiki z poglądem wyrażonym 

w wyroku Sądu Najwyższego z 5 marca 1999 r., zgodnie z którym „przez warunek 

rozumie się przecież zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie, które uzależnia 

powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Jeżeli 

ziszczenie się zdarzenia przyszłego zależy od woli stron, mówi się o warunku 

potestatywnym. Taki warunek jest w ogóle dopuszczalny np. wtedy, gdy od decyzji 

jednej lub obu stron zależy spełnienie się warunku (zawarcie związku małżeńskiego, 

wybór zawodu, itp.). Należy wszakże taki warunek potestatywny odróżnić od 

zastrzeżenia, które uzależnia skutek czynności prawnej od tego, czy strona skorzysta 

z uprawnienia lub zechce zobowiązanie wykonać. Z taką sytuacją mamy do czynienia 

w niniejszej sprawie. Przecież skutek w postaci rozwiązania umowy zależy od tego, czy 

jedna ze stron wypowie umowę najmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub 

wynajmujący wypowie umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Skutek 

w postaci rozwiązania umowy uzależniony jest zatem wyłącznie od woli stron, co 

oznacza, że zastrzeżenie, od którego zależy skutek czynności prawnej, jest elementem 

składowym treści umowy najmu, a nie zdarzeniem zewnętrznym, przyszłym 

i niepewnym. Takie zastrzeżenie nie może być kwalifikowane jako warunek 

w rozumieniu art. 89 KC.”302 

Jak wskazuje M. Golecki, treść art. 89 k.c. nie przesądza o tym, że zdarzenie stanowiące 

warunek musi mieć charakter „zewnętrzny”303. Przyjmując to założenie, Autor 

w pierwszej kolejności odnosi się do podnoszonej w literaturze wątpliwości, iż zawarcie 

umowy pod warunkiem zawieszającym potestatywnym si voluero prowadzi do 

unicestwienia skutków zobowiązania optującego wynikających z umowy definitywnej. 

Innymi słowy, chodzi o pojawiającą się wątpliwość, czy strony, zastrzegając warunek 

potestatywny si voluero, składają faktycznie stanowcze oświadczenie woli składające się 

na umowę. Autor ten, opierając się na wypowiedzi A. Woltera304, podnosi, iż w pierwszej 

 
302 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1999 r., sygn. akt I CKN 1069/98. 
303 Golecki M., Charakter…, str. 16. Podobne stanowisko wyraził M. Chomiuk, stwierdzając, iż 

„Zewnętrzność wobec samej czynności prawnej nie jest natomiast przesłanką normatywną i nie powinna 

mieć wpływu na kwalifikację danego zdarzenia jako warunku” – M. Chomiuk, Spór o dopuszczalność 

zastrzegania warunku potestatywnego na tle obowiązujących regulacji warunku w Kodeksie cywilnym, 

MPH 2012/4, str. 40. 
304 Która zostanie przywołana w dalszej części.  
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kolejności należy zastanowić się, czy strony, zastrzegając taki warunek, mają wolę 

zobowiązania się, i dalej konstatuje, iż w przypadku umowy opcji mamy do czynienia nie 

tyle z unicestwieniem skutku prawnego wynikającego z umowy definitywnej, co z jego 

modyfikacją305. Wskazuje również, że „celem zawarcia kontraktu opcyjnego jest bowiem 

ostateczne określenie treści umowy definitywnej przy jednoczesnym uzależnieniu 

skutków jej zawarcia od złożenia jednostronnego oświadczenia woli przez optującego 

(wykonanie opcji). Modyfikacja oświadczenia woli optującego polega na włączeniu do 

treści umowy postanowienia, które powoduje powstanie odmiennego typu umowy 

warunkowej”306.  

Następnie A. Golecki dokonuje analizy warunku potestatywnego si voluero przez 

pryzmat jego zgodności z ustawą oraz zasadami współżycia społecznego. Konstatuje, iż 

zastrzeżenie warunku potestatywnego si voluero nie jest sprzeczne z właściwością 

(naturą) stosunku prawnego, o ile warunek taki połączony jest z terminem307.  

Ponadto argumentuje także, iż sprzeczność warunku potestatywnego si voluero 

z właściwością (naturą) stosunku prawnego nie występuje także dlatego, iż pomiędzy 

takim warunkiem a warunkiem potestatywnym sensu stricto istnieje szereg podobieństw, 

w tym, z punktu widzenia drugiej strony umowy, warunek zależny od woli osoby 

uprawnionej z danego warunku jest w takim samym stopniu zdarzeniem niepewnym, co 

warunek przypadkowy308.  

W następnej kolejności należy zwrócić uwagę na wspomniany powyżej pogląd 

A. Woltera, jakoby przyjęcie, iż zobowiązanie się do świadczenia, zależne wyłącznie od 

woli dłużnika, czyni to zobowiązanie nieważnym, jest zbyt daleko idące, bowiem 

„wszystko zależy od wykładni oświadczenia woli, a w szczególności od ustalenia czy po 

stronie dłużnika istniała rzeczywiście wola zobowiązania się do świadczenia”309. 

 
305 Golecki M., Charakter…, str. 17.  
306 Ibidem.  
307 Ibidem, str. 16. 
308 Ibidem, str. 19. Jak się wydaje, A. Jakubiec dopuszcza teoretyczną możliwość dopuszczenia warunku 

potestatywnego si voluero w kontekście umów opcyjnych. Autor ten jednak co do zasady jest przeciwny 

kwalifikowaniu umów opcyjnych jako umów sprzedaży z zastrzeżeniem warunku – A. Jakubiec, Opcja…, 

str. 286.  
309 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1982, str. 295. Podobnie także B. Giesen, 

Warunkowe umowy zobowiązujące [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III 

Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław 25–27.9.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, 

P. Machnikowski, Warszawa 2010, str. 103.  
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W podobnym kierunku zdaje się zmierzać argumentacja przeprowadzona przez 

B. Swaczynę. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez tego Autora, możliwe jest 

zakwalifikowanie zastrzeżenia uzależniającego powstanie skutków czynności prawnych 

od dodatkowego oświadczenia strony jako warunku w rozumieniu art. 89 k.c., chyba że 

zachowanie stron mogłoby zostać zinterpretowane w odmienny sposób, np. jedynie jako 

czynności przygotowujące przyszłą czynność prawną310. Autor ten polemizuje z tezą, iż 

sytuacja taka świadczyłaby o braku woli wywołania skutków prawnych, podnosząc, iż 

przyjąć można, że w konkretnym przypadku strony chciały wywołać skutki prawne 

przewidziane w przepisach o warunku311. Pogląd ten wydaje się zgodny ze wskazanymi 

powyżej poglądami M. Goleckiego. W takiej bowiem sytuacji, analizując 

dopuszczalność danego warunku potestatywnego si voluero, w pierwszej kolejności 

należałoby ocenić, czy zamiarem stron było wykreowanie określonego stosunku 

prawnego, a następnie ocena danego warunku przez pryzmat jego zgodności z ustawą 

i zasadami współżycia społecznego (zgodnie z art. 94 k.c.).  

K. Mularski zwraca z kolei uwagę, iż co do zasady można dopuścić zastrzeganie 

warunków potestatywnych si voluero, jednakże należy zwrócić uwagę, iż warunek taki 

w sposób skrajny wzmacnia pozycję jednej ze stron czynności prawnej, a w konsekwencji 

zastrzeżenie takie powinno być zawsze dokładnie badane z punktu widzenia zasad 

współżycia społecznego, na gruncie art. 353 k.c.312. Autor ten konkluduje, iż zastrzeżenie 

warunku potestatywnego si voluero często (z reguły) będzie uznane za nieważne, jako 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego313.  

Argument ten podziela także A. Janas, która podnosi jednocześnie, iż za 

dopuszczalnością konstruowania takich warunków w ramach autonomii woli stron 

przemawiają także potrzeby praktyki314. Autorka zwraca bowiem uwagę, iż potrzeby 

praktyki niejednokrotnie wymuszają zmianę dotychczasowych zapatrywań, a w obrocie 

napotkać można umowy opcji przemawiające za rozważeniem dopuszczalności 

zastrzegania warunku si voluero315.  

 
310 B. Swaczyna, Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012, str. 79.  
311 Ibidem, str. 80.  
312 K. Mularski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 89, Nb. 25. 
313 Ibidem. 
314 A. Janas [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas, 

Warszawa 2018, komentarz do art. 89, Nb. 9. 
315 Ibidem. 
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Rozbudowaną argumentację dotyczącą dopuszczalności zastrzegania warunków 

potestatywnych si voluero przeprowadziła także B. Giesen. Autorka ta rozpoczyna swoją 

analizę od zwrócenia uwagi, iż oświadczenie przyjmujące formułę „chcę, jednak pod 

warunkiem, iż będę chciał w przyszłości” prima facie wydaje się sprzeczne i może 

sugerować, iż czynność prawna w ogóle nie została dokonana316. 

B. Giesen argumentuje jednak, iż należy zwrócić uwagę, że mamy dwa niezależne 

oświadczenia woli. W pierwszej kolejności mamy bezwarunkowe oświadczenie woli 

tworzące czynność prawną i dopiero kolejnym niezależnym oświadczeniem woli byłoby 

oświadczenie wyrażające wolę tego, aby czynność prawna wywołała skutki prawne317. 

Tym samym to nie czynność prawna uzależniona jest od ziszczenia warunku, lecz 

warunkowe są jedynie skutki tej czynności318.  

Jak zostało wskazane powyżej, w przedwojennej literaturze dopuszczalność kreowania 

umów opcji jako warunkowych umów sprzedaży dopuszczał R. Longchamps de 

Berier319. W ocenie tego Autora omawiany rodzaj warunku jest dopuszczalny w myśl 

ogólnej zasady swobody umów320. 

Na gruncie orzecznictwa wydaje się, iż potencjalną możliwość zastrzegania warunków 

potestatywnych si voluero (w ich znaczeniu omawianym w niniejszej pracy) przyjął Sąd 

Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 marca 2013 r.321, w którym to stwierdził, iż 

„Konsekwentnie należy opowiedzieć się za dominującym stanowiskiem judykatury, że – 

co do zasady – dopuszczalne jest dokonanie czynności prawnej zawierającej zastrzeżenie, 

że jej skutek zależy od skorzystania z uprawnienia lub woli wykonującego 

zobowiązanie322. W przedstawionej argumentacji Sąd zwraca uwagę na fakt, iż prawo 

cywilne „reguluje relacje zachodzące między autonomicznymi podmiotami 

 
316 B. Giesen, Warunkowe…, str. 102.  
317 Ibidem.  
318 Ibidem, str. 97.  
319 R. Longchamps de Berier, Zobowiązania…, str. 165. 
320 Ibidem. 
321 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2013 r., sygn. akt III CZP 85/12.  
322 Uzasadnienie tego postanowienia nie jest do końca jednoznaczne. Poza przytoczonym fragmentem 

postanowienia Sąd Najwyższy stwierdza bowiem w innym miejscu, iż „W założeniu dalszych rozważań 

zastrzec zatem należy, że są one oparte na akceptacji tych poglądów przedstawicieli nauki prawa, które 

przyjmują, że do warunków zależnych od woli stron (potestatywnych) nie można zaliczyć zastrzeżenia 

sprowadzającego się do stwierdzenia „jeżeli zechce/jeżeli zachcesz w ogóle świadczenie spełnić”, gdy 

dotyczy ono jednej ze stron danego stosunku prawnego, a świadczenie wynika z podstawowej treści 

stosunku prawnego”. Interpretację tego postanowienia w sposób dopuszczający kreowanie warunków 

potestatywnych si voluero (z jednoczesną koniecznością ich interpretacji przez pryzmat ograniczeń 

swobody umów) zdaje się także przyjmować K. Mularski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 89, 

Nb. 25. 
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pozostającymi względem siebie w pozycji równorzędnej, których uprawnieniem jest 

kształtowanie między sobą stosunków cywilnoprawnych i tylko wyjątkowo może 

ograniczać w interesie publicznym ich samodzielność (…) strony dokonujące czynności 

prawnej często są zainteresowane takim kształtowaniem jej skutków, które uwzględnią 

przyszły możliwy przebieg zdarzeń, istotny dla realizacji zamierzonych celów, 

a przyjęcie zastrzeżeń może zapewnić relacjom zachodzącym między nimi niezbędną 

elastyczność”323.  

Wskazanym powyżej poglądom przeciwstawić należy poglądy opowiadające się 

przeciwko dopuszczalności zastrzegania warunku potestatywnego si voluero324. 

Argumentacja przeciwstawiająca się dopuszczalności zastrzegania warunku 

potestatywnego si voluero sprowadza się do dwóch kategorii zarzutów: 

a) zgodnie z pierwszą kategorią zarzutów, warunek potestatywny si voluero nie 

może zostać uznany za warunek w rozumieniu art. 89 k.c., gdyż jego 

wprowadzenie do treści oświadczenia jednej ze stron ma taki skutek, iż nie 

dochodzi do dokonania czynności prawnej, jako że strona umowy nie podjęła 

jeszcze decyzji o zaciągnięciu zobowiązania325 Jak podnosi M. Chomiuk, 

wprowadzenie takiego warunku świadczy ewentualnie o zasygnalizowaniu 

możliwości dokonania czynności prawnej w przyszłości326;  

b) zgodnie z drugą kategorią zarzutów, przeciwko możliwości zastrzeżenia takiego 

warunku przemawia sama konstrukcja warunku. Zdarzenie, do którego odwołuje 

się warunek wyrażony w treści czynności prawnej, jest kategorią odmienną od 

samych oświadczeń woli składających się na dokonanie czynności prawnej327. 

R. Strugała podnosi więc, iż takie postanowienie, uzależniające powstanie 

skutków prawnych od wyrażenia woli ich powstania, mogłoby zostać ewentualnie 

zakwalifikowane (w przypadku warunków zawieszających) jako opcja 

skorzystania z umowy328. Autor ten nie przesądza jednak, czym taka opcja by 

była. Czy należałoby ją zakwalifikować jako umowę zawierającą w sobie cechy 

 
323 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2013 r., sygn. akt III CZP 85/12.  
324 Poza przedstawionymi poniżej poglądami przeciwnymi, tak również m.in. P. Sobolewski [w:] Kodeks 

cywilny..., komentarz do art. 89, Nb. 11. 
325M. Chomiuk, Spór…, str. 40; A. Janiak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, red. 

A. Kidyba, Warszawa 2012, komentarz do art. 89, pkt. 16. 
326 M. Chomiuk, Spór…, str. 40. 
327 R. Strugała [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019, 

komentarz do art. 89, Nb. 10. 
328 Ibidem. 
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konstrukcyjne innej niż warunek instytucji prawa cywilnego (np. oferty), czy 

byłaby to umowa opcji sui generis.  

Zwrócić także należy uwagę na dodatkowe rozróżnienie wprowadzane przez 

przeciwników traktowania warunku potestatywnego si voluero jako warunku 

w rozumieniu art. 89 k.c. Rozróżnia się bowiem sytuacje warunku polegające wyłącznie 

na wyrażeniu woli wywołania skutków prawnych (warunek potestatywny si voluero 

w ujęciu rozpatrywanym w niniejszej pracy) od warunków stanowiących zdarzenie 

zależne w pełni od strony. Ten drugi przypadek miałby stanowić warunek dopuszczalny 

w rozumieniu art. 89 k.c.329.  

W ocenie autora niniejszej pracy należy się przychylić do stanowiska, zgodnie z którym 

dopuszczalne jest zastrzeganie warunków potestatywnych si voluero. Odnosząc się do 

krytyki takiego stanowiska, zauważyć należy raz jeszcze, iż fakt, że jedna ze stron 

nabywa uprawnienie do podjęcia decyzji o tym, aby skutki prawne umowy sprzedaży 

powstały w przyszłości, nie świadczą o braku złożenia stanowczych oświadczeń woli 

przez te strony. Strony złożyły bowiem stanowcze oświadczenia woli w zakresie 

skutków, jakie zamierzały osiągnąć330. Dokonana czynność prawna będzie już 

wywoływała skutki wyrażone w jej treści i jedynie skutek rozporządzający (w przypadku 

umowy opcji) będzie uzależniony od złożenia przez uprawnioną stronę dodatkowego 

oświadczenia. Naturalnie, jak zostało wskazane w poglądach m.in. B. Swaczyny, 

konieczne jest przeanalizowanie każdego takiego konkretnego stosunku prawnego w celu 

oceny, czy istotnie taki był zgodny zamiar stron331. 

Drugi ze wskazanych powyżej zarzutów sprowadza się do stwierdzenia, iż oświadczenie 

woli strony, zmierzające w przyszłości do wywołania skutków prawnych, nie może 

stanowić warunku, gdyż oświadczenie takie stanowić powinno oświadczenie woli 

składające się na zamierzoną czynność prawną. W ocenie autora niniejszej pracy przyjąć 

należy, iż mamy do czynienia z dwoma niezależnymi oświadczeniami woli po stronie 

osoby uprawnionej do doprowadzenia do zawarcia umowy głównej. Pierwsze 

(stanowcze) oświadczenie woli zostaje złożone w celu wykreowania pomiędzy stronami 

opisanej powyżej umowy przyznającej jednej ze stron uprawnienie do doprowadzenia do 

 
329 J. Zawadzka, Warunek w prawie cywilnym, Warszawa 2012, str. 205; P. Sobolewski [w:] Kodeks 

cywilny…, komentarz do art. 89, Nb. 11. 
330 Zwraca też na to uwagę, będący przeciwnikiem uznania warunku potestatywnego si voluero za warunek 

w rozumieniu art. 89 k.c., R. Strugała [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 89, Nb. 10. 
331 B. Swaczyna, Warunkowe…, str. 79. 
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zawarcia umowy głównej. Drugie oświadczenie (potencjalne) może zostać złożone na 

dalszym etapie. W wyniku tego drugiego oświadczenia powstaną określone skutki 

prawne umowy sprzedaży.  

Warto także zauważyć, iż stanowisko przeciwników zastrzegania warunków 

potestatywnych si voluero jest daleko sformalizowane i co do zasady jego przyjęcie 

działałoby na niekorzyść stron umowy i byłoby sprzeczne z wolą tych stron. Stanowisko 

takie narusza bowiem zasadę trwałości umów, w przypadku gdy zamiarem obydwu stron 

było zawarcie umowy o takiej właśnie treści i celu. Arbitralne przyjęcie, iż każdy 

warunek zależny wyłącznie od złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez jedną 

ze stron jest niedopuszczalny, nie będzie w związku z tym chroniło interesów stron. 

Interes taki chroniony jest natomiast poprzez możliwość zakwestionowania takiego 

warunku na podstawie jego sprzeczności z ustawą lub z zasadami współżycia 

społecznego (np. w sytuacji, gdy prowadzi do nieuzasadnionej dysproporcji pomiędzy 

stronami). W tym miejscu przywołać można także argumentację odnoszącą się do 

swobody umów, użytą przez J. Zawadzką do obrony stanowiska o dopuszczalności 

warunków potestatywnych sensu stricto. Autorka jest przeciwniczką uznania warunków 

potestatywnych si voluero za warunki w rozumieniu art. 89 k.c., jednakże, w ocenie 

autora niniejszej pracy, jej argumentacja odnosząca się do warunków potestatywnych 

sensu stricto wybrzmiałaby równie celnie w obronie dopuszczalności zastrzegania 

warunków potestatywnych si voluero. Jak bowiem wskazuje Autorka, „Należy jednak 

mieć na uwadze, że o takim kształcie wzajemnych zobowiązań stron zadecydowały one 

same, a zatem umowa taka powinna być dla stron wiążąca, chyba że z pewnych względów 

(działanie pod wypływem błędu lub groźby, wyzysk) będzie istniała możliwość 

podważenia jej skuteczności. Błędem popełnianym zarówno w orzecznictwie, jak 

i w literaturze jest z pewnością schematyzm myślenia o warunku potestatywnym, 

wyrażający się tym, że w spornych przypadkach przedmiotem badania czyni się 

spełnienie abstrakcyjnie ujętych przesłanek przyjętych wcześniej w orzecznictwie, takich 

jak brak zależności warunku tylko od woli stron, czy też „zewnętrzność” zdarzenia 

w stosunku do treści czynności prawnej, natomiast przyczyny wyróżnienia tych 

przesłanek i ich znaczenie są marginalizowane, podobnie jak konieczność interpretacji 

oświadczeń woli stron w konkretnym przypadku i w konkretnych okolicznościach”332. 

 
332 J. Zawadzka, Warunek…, str. 206.  
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Jak zostało wskazane powyżej, dopuszcza się możliwość zastrzeżenia jako warunku 

zdarzenia zależnego wyłącznie od woli jednej ze stron333. W praktyce takie zdarzenie 

może niczym niemalże nie różnić się od warunku wymagającego wyłącznie złożenia 

oświadczenia woli. Wyobrazić sobie można na przykład sytuację, w której zdarzeniem 

takim byłoby doręczenie przez osobę uprawnioną stronie zobowiązanej arkusza papieru 

w określonym kolorze (co nie byłoby już złożeniem oświadczenia woli, a „zdarzeniem” 

właśnie, stanowiącym, jak się wydaje, w ujęciu przeciwników zastrzegania warunku 

potestatywnego si voluero, dopuszczalny warunek)334.  

Na marginesie warto także zwrócić uwagę na propozycję uregulowania tej kwestii 

w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Cywilnego z października 2008 r.335 Art. 128 tego projektu przewidywał w paragrafie 

pierwszym, iż „Jeżeli ziszczenie się warunku zależy wyłącznie od woli jednej ze stron 

i w umowie nie określono terminu, z upływem którego warunek ma się ziścić, druga 

strona może wyznaczyć rozsądny termin; po jego bezskutecznym upływie uważa się, że 

warunek się nie ziścił”, natomiast w paragrafie drugim, iż „Jeżeli ziszczenie się warunku 

zależy od zachowania się osoby trzeciej albo władzy publicznej i w umowie nie określono 

terminu, z upływem którego warunek ma się ziścić, każda ze stron może wyznaczyć 

rozsądny termin; po jego bezskutecznym upływie uważa się, że warunek się nie ziścił. 

Jeżeli obie strony wyznaczyły termin, decyduje upływ terminu wcześniejszego.”  

Użycie w paragrafie pierwszym sformułowania „zależy wyłącznie od woli jednej ze 

stron” natomiast w paragrafie drugim sformułowania „zależy od zachowania się osoby 

trzeciej” (a nie od „woli” osoby trzeciej) może sugerować, iż projekt przewidywał, że 

dopuszczalne będzie zastrzeganie warunków, które będą uzależniały powstanie skutków 

prawnych czynności wyłącznie od złożenia oświadczenia woli przez uprawnioną do tego 

stronę. W innym bowiem przypadku również paragraf pierwszy omawianego przepisu 

odnosiłby się do „zachowania” (lub „zdarzenia”).  

Na tę językową różnicę zwraca uwagę także J. Zawadzka. Autorka odrzuca jednak taką 

interpretację projektowanego przepisu, powołując się na dominujący, w jej ocenie, 

pogląd, negujący kwalifikację zastrzeżeń si voluero jako warunków w znaczeniu 

 
333 Ibidem, str. 205; P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 89, Nb. 11. 
334 Zwraca na to uwagę także K. Mularski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 89, Nb. 28. 
335 Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, październik 2008 

(https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego – dostęp 14 lutego 

2020 r.). 
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techniczno-prawnym, oraz zauważając, iż w przypadku takiej interpretacji poza zakresem 

komentowanego przepisu znajdowałoby się warunek zależny wyłącznie od woli osoby 

trzeciej336.  

Nie odrzucając drugiego z podniesionych przez tę Autorkę argumentu, wydaje się jednak, 

iż uzasadnienie projektowanych zmian do kodeksu cywilnego sugeruje raczej przyjęcie 

interpretacji, zgodnie z którą Autorzy projektu planowali uregulowanie art. 128 k.c. jako 

przepisu dopuszczającego wprost zastrzeganie warunków potestatywnych si voluero. Co 

więcej, wydaje się, iż w ocenie Autorów projektu również w obecnym stanie prawnym 

jest dopuszczalne zastrzeganie takich warunków. W uzasadnieniu wskazuje się bowiem, 

iż na aprobatę zasługuje stanowisko, zgodnie z którym nie należy zakładać a priori, że 

czynności prawnej, w której zastrzeżono warunek potestatywny, nie należy kwalifikować 

jako czynności prawnej z uwagi na brak stanowczego oświadczenia woli337. Autorzy 

projektu wskazują dalej, iż dopiero w drodze wykładni oświadczenia woli należy ustalić, 

czy po stronie dłużnika istniała rzeczywiście wola (zamiar) zobowiązania się do 

świadczenia, a wykładnia może prowadzić do wniosku, że strony podjęły stanowczą 

decyzję powołania do życia stosunku prawnego i ukształtowania treści tego stosunku tak, 

aby objąć nią m.in. skutek zależny od woli jednej ze stron338. W uzasadnieniu podnosi się 

także, iż czynność prawna jest skuteczna od jej dokonania (w określonym przez strony 

zakresie) i wywołuje skutki prawne w niej przewidziane, jak również skutki prawne 

przewidziane przez prawo339. Autorzy projektu wyprowadzają też dopuszczalność 

zastrzegania takich warunków z mechanizmów występujących przy instytucji 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w której do skutku w postaci objęcia 

akcji dochodzi po złożeniu oświadczenia woli przez uprawnionego340. 

Podsumowując, w ocenie autora dopuszczalne jest zastrzeganie warunków 

potestatywnych si voluero. Aby przesądzić dopuszczalność zastrzeżenia takiego warunku 

w konkretnym przypadku, w pierwszej kolejności konieczne jest dokonanie wykładni 

oświadczeń woli stron, w celu przesądzenia, czy zamiarem stron było zawarcie umowy 

o określonej treści, czy jedynie wyrażenie zamiaru zawarcia umowy w przyszłości. 

Następnie zastrzeżenie takie powinno być uważnie zbadane pod kątem jego zgodności 

 
336 J. Zawadzka, Warunek…, str. 196.  
337 Księga pierwsza…, str. 140.  
338 Ibidem. 
339 Ibidem. 
340 Ibidem. 
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z ustawą, naturą stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego, w celu 

przesądzenia, czy nie wzmacnia ono w sposób skrajny pozycji jednej ze stron wobec 

drugiej.  

M. Gutowski, podnosi iż niezależnie od dopuszczalności zastrzegania warunku 

potestatywnego si voluero umowa opcji i tak nie może zostać zaklasyfikowana jako 

umowa sprzedaży pod warunkiem zawieszającym341. Jak wskazuje ten Autor, z samej 

istoty umowy opcji wynika, iż uprawnienie do wykonania nie jest warunkiem, lecz 

elementem charakterystycznym stosunku opcji: „Celem bowiem stosunku opcji jest 

właśnie przyznanie opcjodawcy prawa kształtującego do powołania do życia określonego 

stosunku prawnego (prawa opcji), a nie zawarcie tegoż stosunku”342. W ocenie autora 

niniejszej pracy z powyższym zarzutem nie można się zgodzić. Jeżeli strony są w stanie 

osiągnąć określony cel ekonomiczny, polegający na przyznaniu jednej ze stron 

uprawnienia, w wyniku wykonania którego do skutku dojdzie umowa przenosząca prawa 

udziałowe (i spełniony zostanie test umowy opcji), kwestią wtórną jest charakter prawny 

takiego uprawnienia. 

Warto także zauważyć, iż oświadczenie o wykonaniu opcji nie musi w omawianej 

konstrukcji zostać złożone w konkretnej formie, także w odniesieniu do udziałów 

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim bowiem przypadku istotne będzie, 

iż sama umowa opcji, na którą składać się będą oświadczenia o zbyciu oraz oświadczenia 

o nabyciu udziałów, będzie zawarta w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi 

notarialnie. Strony mogą jednak przewidzieć w umowie opcji, iż także samo 

oświadczenie o wykonaniu opcji powinno zostać złożone w określonej formie lub 

w określony sposób.  

2.5.3. Moment wykonania uprawnienia opcyjnego 

Kolejnym elementem testu umowy opcji niezbędnym dla przesądzenia, iż dana 

konstrukcja prawna umożliwia wykreowanie umowy opcji, jest możliwość 

skonstruowania umowy w ten sposób, aby uprawnienie do doprowadzenia do zawarcia 

umowy sprzedaży udziałów (lub, w omawianym przypadku, wywołania skutku 

rozporządzającego) mogło zostać odroczone w czasie w stosunku do dnia zawarcia 

umowy opcji, tak aby przysługiwało ono uprawnionemu przez określony czas po 

 
341 M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 97–98.  
342 Ibidem, str. 98.  
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zawarciu umowy opcji, przy jednoczesnym założeniu, iż w okresie związania opcją 

zobowiązany z opcji nie będzie miał prawa do przymuszenia uprawnionego z opcji do 

wcześniejszego jej wykonania lub do cofnięcia swojego oświadczenia woli składającego 

się na ważną umowę sprzedaży. 

Zasadniczo, w przypadku omawianej konstrukcji, brak jest przeciwskazań do 

ograniczenia uprawnienia do złożenia oświadczenia terminem343. Zgodnie z częścią 

poglądów jest to nawet w ramach zastrzegania warunku potestatywnego konieczne344. 

Podobnie do warunku, termin jest zdarzeniem przyszłym, natomiast odmiennie od 

warunku, jest on zdarzeniem pewnym345. Termin taki może być terminem końcowym 

i określać maksymalny czas na skorzystanie z uprawnienia opcyjnego (np. 5 lat od dnia 

zawarcia umowy). Termin taki stanowił będzie umowny termin zawity346. 

Zobowiązanemu z opcji nie będzie przysługiwało uprawnienie do wyznaczenia terminu, 

po upływie którego przyjąć będzie można, że warunek się nie ziścił. De lege lata 

uprawnienie takie nie przysługiwałoby zobowiązanemu nawet wówczas, gdy warunek 

nie byłby ograniczony terminem. Podobnie, zobowiązanemu nie będzie przysługiwało 

uprawnienie do „odwołania” przyznanego drugiej stronie uprawnienia do złożenia 

oświadczenia woli stanowiącego warunek zawieszający.  

Podobnie jak zostało wskazane powyżej w rozważaniach dotyczących pozostałych 

konstrukcji umowy opcji, możliwość skorzystania z uprawnienia opcyjnego (złożenia 

oświadczenia stanowiącego spełnienie się warunku si voluero) może także być 

warunkowa (zarówno bez określenia terminu końcowego, jak i w powiązaniu z takim 

terminem, co w praktyce będzie najczęstszym rozwiązaniem347). Mielibyśmy więc 

w takim przypadku do czynienia ze swoistym podwójnym warunkiem, gdyż do tego, aby 

wystąpił skutek rozporządzający348 konieczne byłoby spełnienie się zarówno warunku 

aktualizującego dopiero możliwość wykonania opcji przez uprawnionego (byłby to 

warunek inny od warunku si voluero), jak i warunku si voluero (tzn. oświadczenia 

stanowiącego wykonanie opcji).  

 
343 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 89, pkt. V.  
344 Poglądy te zostaną przedstawione w dalszej części pracy, w rozdziale dotyczącym granic kształtowania 

umów opcji. 
345 Ibidem, Nb. 18.  
346 Co do dopuszczalności zastrzegania umownych terminów zawitych, por. uwagi w rozdziale 2.3.  
347 W obydwu jednak przypadkach, w odniesieniu do opcji call, w granicach określonych w art. 338 § 2 

k.s.h. Por. uwagi w rozdziale 3.3.1.2.  
348 Z zastrzeżeniem, w odniesieniu do akcji, konstytutywnego wpisu do rejestru akcjonariuszy.  
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2.5.4. Uwagi podsumowujące 

Podsumowując powyższe rozważania, w ocenie autora niniejszej pracy dopuszczalne jest 

zawarcie umowy opcji w oparciu o instytucję umowy sprzedaży zawartej pod warunkiem 

zawieszającym. Pomimo pewnych wątpliwości co do możliwości zastrzegania warunków 

potestatywnych si voluero, autor przyjmuje, że warunki takie można uznać za warunek 

w rozumieniu art. 89 k.c. Konsekwentnie przyjąć należy, iż możliwe jest zawarcie 

umowy opcji opartej na umowie sprzedaży, w której jedna ze stron umowy będzie 

uprawniona do złożenia, w określonym czasie, oświadczenia woli, w wyniku którego 

dojdzie do rozporządzenia prawem udziałowym (z zastrzeżeniem konstytutywnego 

wpisu do rejestru akcjonariuszy). 

Podobne stanowisko zdaje się wyrażać M. Pazdan, który stwierdza, iż „za dopuszczalną 

należy uznać umowę opcyjną, tj. umowę o określone świadczenie, której skuteczność 

strony uzależniły od oświadczenia woli jednej z nich, że pragnie z umowy skorzystać 

(zwykle w określonym przez strony terminie). Zastrzeżony warunek ma charakter 

warunku potestatywnego349”. Autor ten nie tyle bowiem kwalifikuje umowy opcji jako 

umowy sprzedaży zawarte pod warunkiem zawieszającym potestatywnym si voluero, co 

dopuszcza możliwość ustrukturyzowania umowy opcji w ten sposób350.  

W dalszej części pracy (rozdział 3.3.2) zostanie omówiona kwestia tego, czy 

dopuszczalne (lub czy konieczne) byłoby zastrzeganie świadczenia wzajemnego na rzecz 

zobowiązanego z opcji, w ramach omawianej konstrukcji umowy opcji.  

Nie rozstrzygając w tym miejscu kwestii miejsca świadczenia wzajemnego w omawianej 

konstrukcji, należałoby zaznaczyć, iż w przypadku zastrzeżenia w umowie opcji 

świadczenia wzajemnego, umowę uznać należałoby za umowę nienazwaną, opartą 

w przeważającym stopniu na umowie sprzedaży. Jak się wydaje, umowa taka spełniałaby 

omówione w rozdziale wprowadzającym kryteria uznania, iż dany stosunek prawny może 

zostać uznany za umowę nienazwaną351. Umowa taka byłaby bowiem dwustronną 

czynnością prawną, określałaby jej strony, przedmiot oraz treść, nie stanowiłaby umowy 

nazwanej (o czym świadczyłby odrębny element tej umowy polegający na świadczeniu 

wzajemnym, które zostałoby zastrzeżone w zamian za zastrzeżenie w umowie warunku 

 
349 M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 89, Nb. 7. 
350 Podobnie R. Longchamps de Berier, Zobowiązania…, str. 165; F. Zoll, Zobowiązania…, str. 78.  
351 Podział ten zaproponował W.J. Katner [w:] Prawo…, str. 15. 
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zawieszającego), a essentialia negotii takiej umowy nie byłyby opisane w ustawie. Co do 

przesłanki pozostawania w zgodzie z porządkiem prawnym, kwestia ta mogłaby zostać 

oceniona dopiero odrębnie w odniesieniu do każdej umowy, jednakże ograniczając się 

jedynie do analizy wskazanych powyżej elementów umowy opcji, brak jest podstaw, aby 

a priori przesądzić sprzeczność takiej umowy z porządkiem prawnym. Ostatnim 

z przyjętych kryteriów jest brak tożsamości umowy z umową nazwaną lub takiego 

podobieństwa, które wskazuje na rodzaj umowy nazwanej lub istotny wyjątek od zasad 

konkretnej umowy nazwanej. W ocenie autora, za spełnieniem niniejszego kryterium 

przemawiałby fakt zastrzeżenia świadczenia wzajemnego, wzmocniony odwołaniem się 

do celu umowy opcji. W przypadku umowy opcji, odmiennie niż przy umowie sprzedaży, 

cel gospodarczy zostaje zrealizowany niezależnie od wykonania uprawnienia z opcji352. 

Należy jednak podkreślić, iż do oceny tak skonstruowanej umowy opcji konieczne będzie 

odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży.  

Z kolei w przypadku braku zastrzeżenia świadczenia wzajemnego uznać należałoby, iż 

umowa taka stanowi nazwaną umowę sprzedaży. W takiej bowiem sytuacji spełnione 

zostałyby następujące kryteria dotyczące kwalifikacji umowy jako nienazwanej: 

dwustronna czynność prawna, określenie stron, przedmiotu oraz treści, jak również (co 

do zasady) zgodność z porządkiem prawnym. Umowa taka nie spełniałaby natomiast 

pozostałych z przyjętych w niniejszej pracy kryteriów przyjęcia, iż umowa może zostać 

uznana za nienazwaną. Brak byłoby bowiem wystarczających podstaw odróżniających 

taką umowę od nazwanej umowy sprzedaży. Co prawda odmienny byłby cel takiej 

umowy, jednak sam ten element nie przesądzałby o tym, że mamy do czynienia z inną, 

niż sprzedaż, umową. Co więcej, zauważyć należy, iż essentialia negotii takiej umowy 

byłyby w pełni określone w kodeksie cywilnym (i konsekwentnie z opisu umowy 

wynikałoby, iż jest to umowa sprzedaży). 

2.6. Podsumowanie badań empirycznych w zakresie stosowanych w obrocie 

prawnym konstrukcji umowy opcji 

Na potrzeby badań empirycznych autor niniejszej pracy dokonał analizy postanowień 39 

umów opcji, stanowiących albo odrębne dokumenty, albo zawierających się w bardziej 

rozbudowanych umowach, takich jak umowy wspólników, umowy akcjonariuszy, 

umowy inwestycyjne, czy umowy joint venture. Stronami analizowanych umów były 

 
352 M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 95.  
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zarówno podmioty polskie, jak i takie, w których zobowiązanym lub uprawnionym 

z opcji (lub obydwiema stronami) były podmioty zagraniczne, stanowiące zarówno 

podmioty działające w określonych sektorach gospodarki, jak i fundusze typu private 

equity lub venture capital. 

Podsumowanie badań empirycznych zostanie podzielone na dwa etapy. W niniejszym 

rozdziale podsumowane zostaną konstrukcje prawne zastosowane przez strony umowy 

opcji w określonych przypadkach. W dalszej części (rozdział 3.4) zestawione zostaną 

konkretne postanowienia umów opcji. Dokonanie podsumowania określonych 

postanowień w dalszej części wydaje się bardziej zasadne, ponieważ pierwsza część 

rozdziału trzeciego dotyczy granic kształtowania konkretnych postanowień umowy opcji.  

Przechodząc do kwestii konstrukcji używanych przez strony badanych umów opcji, 

podsumować należy, iż: 

a) 18 umów opcji (ok. 46%) zostało zawartych jako umowy zawierające w swojej 

treści ofertę;  

b) 12 umów opcji (ok. 30%) zostało zawartych jako umowy zobowiązujące do 

złożenia oferty, a dodatkowo 1 umowa opcji (ok. 2,5%) została zawarta jako 

umowa zobowiązująca do przyjęcia oferty; 

c) 6 umów opcji (ok. 15%) zostało zawartych jako umowy oparte o instytucję 

umowy przedwstępnej;  

d) 2 umowy opcji (ok. 5%) zostały zawarte w oparciu o konstrukcje niemieszczące 

się w powyższym podziale.  

Żadna z omawianych umów nie została zawarta jako warunkowa umowa sprzedaży. Brak 

występowania takich umów pośród umów poddanych próbie może być spowodowany 

kontrowersjami występującymi w piśmiennictwie i w orzecznictwie, dotyczącymi 

dopuszczalności zastrzegania warunków si voluero, jak również kwestiami 

podatkowymi353. Pomimo braku występowania takiej umowy w badanej próbie, w ocenie 

 
353 W obecnym stanie prawnym taka konstrukcja prawna może nie być zachęcająca dla stron umowy opcji 

(w szczególności uprawnionego z umowy opcji) ze względu na jej skutki podatkowe. W przypadku bowiem 

zawarcia umowy opcji zawierającej w sobie warunek zawieszający, obowiązek zapłaty podatku od 

czynności cywilnoprawnych nastąpi już w momencie zawarcia umowy opcji, a nie dopiero jej wykonania. 

Ewentualny zwrot podatku mógłby nastąpić w przypadku, gdy w określonym w umowie opcji terminie nie 

doszłoby do spełnienia się warunku zawieszającego (por. art. 3 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt. Ustawy 

z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 poz. 959)).  
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autora niniejszej pracy konstrukcja ta, jako przystająca do kreowania umów opcji, 

zasługuje na omówienie. Konsekwentnie w rozdziale trzecim (dotyczącym granic 

kształtowania konkretnych postanowień umów opcji) oraz w rozdziale piątym 

(dotyczącym skutków naruszenia umowy opcji) analizy dotyczące poszczególnych 

konstrukcji umowy opcji będą obejmować także konstrukcję umowy opcji opartej 

o instytucję warunkowej umowy sprzedaży.  

Dwie umowy niemieszczące się z kolei w powyższym podziale stanowiły swoistą syntezę 

umowy zawierającej w swojej treści ofertę oraz umowy przedwstępnej. W obydwu 

umowach skutkiem przyjęcia oferty było dopiero powstanie obowiązku zawarcia umowy 

przyrzeczonej. Umowy te stanowiły więc poniekąd umowy zawierające w swojej treści 

ofertę zawarcia umowy przedwstępnej. Wydaje się, iż taka konstrukcja nie znajduje 

racjonalnego uzasadnienia, gdyż dla osiągnięcia podobnego celu w sposób prostszy 

wystarczającym byłoby zawarcie umowy opcji opartej o instytucję umowy 

przedwstępnej.  

Warto także zwrócić uwagę, iż w wielu umowach zaznaczone zostało, iż w przypadku 

gdy w momencie wykonania umowy opcji zbycie praw udziałowych objętych umową 

opcji wymagać będzie zgody organów publicznych354, zawarta umowa główna będzie 

umową warunkową, pod warunkiem uzyskania przedmiotowej zgody. Rozwiązanie takie 

należy uznać za poprawne, gdyż w odmiennym przypadku, w sytuacji gdy dojdzie do 

przeniesienia praw udziałowych bez wymaganej zgody, (w zależności od tego jaka zgoda 

była wymagana) strony mogą narazić się na karę administracyjną lub dane zbycie może 

być nieważne.  

2.7. Podsumowanie 

Przeprowadzona powyżej analiza skłania do konkluzji, iż umowa opcji może zostać 

ukształtowana na gruncie różnych instytucji prawnych, w każdym przypadku spełniając 

test umowy opcji i zmierzając do tożsamego celu355. Niniejsza praca obejmuje analizę 

umowy opcji obejmującej wyłącznie udziały lub akcje, wyłącznie na rynku 

 
354 Np. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
355 Możliwość ukształtowania umowy opcji na gruncie różnych instytucji prawnych dopuszczają m.in. 

W. Popiołek, M. Pazdan, T.M. Szczurowski, R. Longchamps de Berier, M. Mataczyński i S. Sołtysiński . 

Uwagi tych Autorów są czynione co do zasady jedynie na marginesie rozważań dotyczących odmiennych 

od opcji zagadnień. Por. W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny…, str. 1274; M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny…, 

komentarz do art. 89, Nb. 7; T.M. Szczurowski, Opcje…, str. 359; R. Longchamps de Berier, 

Zobowiązania…, str. 165; M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 15.  
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nieregulowanym. Ograniczając się do tak określonego zakresu analizy, w ocenie autora 

nie jest możliwe przyjęcie jednoznacznej kwalifikacji umowy opcji i tym samym nie 

można przesądzić, iż wyłącznie jedna z omówionym konstrukcji jest właściwa dla 

zawierania umowy opcji. Powyższe konkluzje zdaje się potwierdzać także praktyka 

obrotu. Jak bowiem wykazała analiza dokonana na próbie 39 umów opcji, strony opierają 

się na różnych konstrukcjach w celu ukształtowania umowy opcji, w tym w szczególności 

na pierwszych trzech konstrukcjach omówionych w niniejszym rozdziale.  

Powszechnym stanowiskiem na gruncie polskiego piśmiennictwa jest przyjęcie, iż 

umowa opcji stanowi umowę nienazwaną356. Jak wskazuje M. Gutowski, minimalna 

regulacja prawna, która pozwala na zakwalifikowanie określonej umowy jako umowy 

nazwanej, musi ustalać przepisami prawa przynajmniej essentialia negotii tego typu 

umowy357. Poza przywoływanymi już poglądami, warto także zwrócić uwagę na 

wyrażony w tej kwestii pogląd W.J. Katnera, który wskazuje na umowę opcji jako na 

umowę nienazwaną „czystą”, w której odniesienie ustawowe nie występuje albo jest 

bardzo odległe358.  

Przeprowadzona w niniejszym rozdziale analiza skłania jednak do konkluzji, iż nie 

można jednoznacznie w każdym przypadku przesądzić, iż umowa opcji będzie mogła 

zostać zaliczona do kategorii umów nienazwanych. Będzie tak na pewno w przypadku 

wszystkich omówionych koncepcji w wariancie przewidującym świadczenie 

wzajemne359 dla zobowiązanego z opcji (przy czym nie zawsze będzie to umowa 

nienazwana „czysta”, jako że większość z omawianych koncepcji jest oparta na 

kodeksowo uregulowanych instytucjach).  

Zagadnienie to wymaga jednak zróżnicowania w odniesieniu do umów opcji 

nieprzewidujących świadczenia wzajemnego. W przypadku umowy opcji 

zobowiązującej do złożenia oferty, jak również umowy opcji zawierającej w swojej treści 

ofertę, umowy takie stanowiłyby umowy nienazwane. W przypadku zaś pozostałych 

omawianych konstrukcji, w razie braku zastrzeżenia świadczenia wzajemnego, umowy 

te stanowiłyby odpowiednio umowę przedwstępną sprzedaży oraz warunkową umowę 

 
356 Tak m.in. M. Gutowski, Umowa…, str. 219; M. Romanowski, Charakter…, str. 34; A. Chłopecki, 

Opcje…, str. 148.  
357 M. Gutowski, Umowa…, str. 219.  
358 W.J. Katner [w:], Prawo…, str. 13.  
359 Odmienną kwestią (która zostanie omówiona w rozdziale trzecim) jest odpowiedź na pytanie o to, czy 

w ramach każdej z omawianych konstrukcji zastrzeżenie świadczenia wzajemnego byłoby dopuszczalne 

(bądź czy w niektórych przypadkach byłoby konieczne).  



111 

 

sprzedaży. Należy zwrócić uwagę na odmienny co do zasady cel warunkowej 

i przedwstępnej umowy sprzedaży w jej kodeksowym ujęciu z jednej strony, a umowy 

opcji ukształtowanej na bazie tych konstrukcji z drugiej. Odmienny cel nie będzie jednak 

w ocenie autora przesądzał o zakwalifikowaniu tych umów do kategorii umów 

nienazwanych, gdyż w pozostałym zakresie takie umowy opcji posiadałyby wszystkie 

cechy określone w kodeksie cywilnym.  
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3. GRANICE KSZTAŁTOWANIA UMOWY OPCJI 

3.1. Wprowadzenie 

Praktyka obrotu gospodarczego niejednokrotnie będzie wymagać zawierania umów 

opcji, które będą modyfikowały podstawowy model umowy opcji przyjęty 

i scharakteryzowany w poprzednich rozdziałach (spełniający test umowy opcji). 

Niniejszy rozdział ma na celu analizę dopuszczalnych granic, w jakich takie 

zmodyfikowane umowy opcji mogą zostać zawarte.  

Omówione zostaną: (i) granice w jakich ukształtowany może zostać termin związania 

opcją; (ii) dopuszczalność (a w pewnych okolicznościach konieczność) zastrzegania 

w umowach opcji świadczenia wzajemnego; (iii) granice określania essentialia negotii 

umowy sprzedaży praw udziałowych (w pierwszej kolejności ceny, a w następnej 

kolejności przedmiotu), w przypadku gdy nie są one w umowie opcji określone wprost.  

Przed przejściem do dalszych rozważań dokonana zostanie także analiza szeroko 

rozumianych umów wspólników, umów akcjonariuszy oraz umów inwestycyjnych. 

Krótka charakterystyka takich umów wydaje się niezbędna, gdyż, jak zostało wskazane 

powyżej, umowa opcji może zostać zawarta w odrębnym dokumencie jako osobna 

umowa, jednakże co do zasady będzie ona zamieszczana w bardziej skomplikowanych 

umowach, zawierających szereg postanowień dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami 

lub akcjonariuszami, często przy udziale osób trzecich lub samej spółki. Spośród umów 

przebadanych przez autora niniejszej pracy sytuacja taka miała miejsce w 87% 

przypadków.  

Pojęcia takie jak umowa wspólników, umowa akcjonariuszy czy umowa inwestycyjna 

(bądź umowa joint venture) nie zostały zdefiniowane w ustawie i są jedynie pojęciami 

przyjętymi w praktyce obrotu. W niniejszej pracy powyższe określenia używane są 

zamiennie i są rozumiane szeroko, jako wszelkie umowy (inne niż umowy lub statuty 

spółki), których stronami są wspólnicy lub akcjonariusze (wszyscy lub niektórzy), 

a których stronami mogą być także osoby trzecie lub spółka, i które dotyczą co do zasady 

m.in. zasad corporate governance, dalszych inwestycji w spółkę oraz reguł dotyczących 

rozporządzania udziałami lub akcjami (w tym możliwości „wyjścia” ze spółki). Zawarte 

w niniejszej pracy rozważania dotyczące umów opcji zawartych w ramach takich właśnie 

umów znajdują (jeżeli nie zostało wskazane odmiennie) odpowiednie zastosowanie także 

do umów opcji zawartych jako samodzielna umowa.  



113 

 

3.2. Charakter prawny umów wspólników i umów akcjonariuszy 

Umowy wspólników (akcjonariuszy) nie podlegają żadnym określonym regulacjom 

prawnym (w tym w zakresie formy czy essentialia negotii) i mogą być kształtowane 

w granicach określonej w kodeksie cywilnym zasady swobody umów360. 

Omówiona w rozdziale wprowadzającym zasada swobody umów ma kluczowe znaczenie 

dla interpretacji zakresu, w jakim mogą zostać ukształtowane postanowienia umów 

wspólników (akcjonariuszy). Umowy takie należą bowiem do kategorii umów 

nienazwanych i zastosowanie mają do nich jedynie przepisy kodeksu cywilnego361. 

Umowy takie pozostają skuteczne jedynie inter partes362. 

A.W. Wiśniewski wyodrębnia umowy przedzałożycielskie (dotyczące współdziałania 

w celu założenia spółki) od umów wspólników (określających wzajemne zobowiązania 

wspólników dotyczące współpracy w ramach spółki, ale nienależące do węzła 

korporacyjnego)363. W praktyce obrotu pod pojęciem umowy wspólników 

(akcjonariuszy) rozumie się często umowy obejmujące zarówno kwestie związane 

z założeniem spółki, jak i z dalszą współpracą wspólników (akcjonariuszy) w ramach 

spółki, w tym w zakresie reguł corporate governance spółki. W zakresie dopuszczalnym 

przez prawo (i w zakresie, w jakim wspólnicy lub akcjonariusze godzą się na to, iż dana 

informacja stanie się publicznie dostępna), część postanowień umowy wspólników 

(umowy akcjonariuszy) jest następnie powielana w umowie spółki lub w statucie.  

W przeciwieństwie do przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz prostej spółki akcyjnej, w odniesieniu do spółki akcyjnej umowy takie zostały 

wskazane wprost w przepisach (art. 338 k.s.h.), jednakże bez określania jakichkolwiek 

cech takich umów. Inaczej niż w przypadku ograniczeń zamieszczanych w statucie (art. 

337 k.s.h.), umowy zawarte na gruncie art. 338 k.s.h. mogą dotyczyć zarówno akcji 

imiennych, jak i akcji na okaziciela364. Przyjmuje się w piśmiennictwie, iż umowy takie 

 
360 A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2020, 

komentarz do art. 157, pkt. 2.  
361 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do art. 301-633, Warszawa 2017, komentarz 

do art. 304, pkt. 22.  
362 J. Bieniak [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, 

K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Warszawa 

2020, komentarz do art. 338, Nb. 1.  
363 A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Komentarz art. 151-266, red. A. Opalski, Warszawa 2018, komentarz do art. 157, Nb. 25–26.  
364 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 3; W. Popiołek [w:] Kodeks…, komentarz 

do art. 338, Nb. 4.  
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mogą być zawierane przez akcjonariuszy z osobami trzecimi, a także ze spółką365. 

Odmienne stanowisko w tej sprawie zajmuje R. Pabis, według którego stronami umów 

zawartych w oparciu o art. 338 k.s.h. mogą być tylko akcjonariusze366. To odmienne 

stanowisko należy odrzucić. Kwestia dopuszczalności zawierania takich umów z osobami 

trzecimi nie wydaje się rodzić wątpliwości na gruncie zasady swobody umów. Warto 

zwrócić uwagę, iż w praktyce niejednokrotnie umowy opcji będą zawierane także 

z osobami trzecimi. Osobami uprawnionymi z opcji call lub zobowiązanymi z opcji put 

często są bowiem osoby trzecie, które nie mają statusu akcjonariusza (wspólnika). 

Przykładowo opcje są częstymi elementami zabezpieczenia w transakcjach finansowania 

typu mezzanine.  

W art. 338 k.s.h. w obydwu paragrafach użyto sformułowania, iż „dopuszczalne” są 

umowy, odpowiednio, ograniczające rozporządzanie lub ustanawiające prawo 

pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa. Powyższe nie oznacza w żadnym wypadku, 

iż przepis ten wprowadza odstępstwo od art. 57 § 1 k.c., rozszerzające skuteczność takich 

ograniczeń. Rozporządzenie akcją wbrew umownemu ograniczeniu rodzić będzie skutki 

jedynie pomiędzy stronami takiej umowy367.  

3.3. Analiza prawna granic kształtowania postanowień umowy opcji 

3.3.1. Granice kształtowania terminu na wykonanie uprawnienia opcyjnego 

3.3.1.1. Uwagi ogólne 

Rozważania dotyczące granic kształtowania poszczególnych postanowień umowy opcji 

w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone w odniesieniu do kwestii terminów 

wykonania uprawnienia opcyjnego. Rozważania te wymagają odniesienia się do kilku 

scenariuszy. Dopuszczalność określenia terminu związania opcją w sposób spełniający 

wyłącznie test umowy opcji, w sposób opisany w rozdziale drugim, może nie być bowiem 

wystarczająca we wszystkich przypadkach368. 

 
365 Ibidem, Nb. 5; J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, M. Spyra [w:] Prawo spółek handlowych. System 

Prawa Handlowego. Tom 2B, red. A. Szumański, Warszawa 2019, str. 223; A. Opalski [w:] System Prawa 

Prywatnego. Tom 17B, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2016, str. 487.  
366 R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 13.  
367 W. Popiołek [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 5; J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, 

M. Spyra [w:] Prawo spółek handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 2, red. S. Włodyka, Warszawa 

2012, str. 1056. 
368 Co potwierdza także analiza umów występujących w obrocie. Por. uwagi w rozdziale 3.4, 

podsumowujące badania empiryczne.  
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Zasadniczo wyodrębnić można kilka podstawowych scenariuszy, które mogą zostać 

przewidziane w umowie opcji w zakresie terminu na wykonanie uprawnienia z umowy 

opcji:  

a) brak wskazania jakiegokolwiek terminu na wykonanie uprawnienia opcyjnego 

lub wskazanie, iż takie wykonanie jest możliwe bezterminowo; 

b) wskazanie terminu, z upływem którego wygaśnie uprawnienie opcyjne (terminu 

końcowego);  

c) wskazanie terminu początkowego, po którym możliwe dopiero będzie wykonanie 

uprawnienia opcyjnego,  

d) wskazanie jednocześnie terminu, od którego możliwe będzie wykonanie 

uprawnienia opcyjnego (terminu początkowego) wraz ze wskazaniem terminu, 

z upływem którego uprawnienie opcyjnie wygaśnie (terminu końcowego), oraz 

e) określenie konkretnej daty, w której możliwe będzie wykonanie uprawnienia 

z opcji.  

Co do piątego scenariusza zasadniczo przyjąć można, iż w przypadku gdy przyjmiemy 

dopuszczalność ustalenia terminu zgodnego z czwartym ze wskazanych powyżej 

scenariuszy, dopuszczalne będzie także określenie konkretnej daty jako terminu, 

w którym możliwe będzie wykonanie opcji. Z praktycznego punktu widzenia scenariusz 

ten nie różni się od wąsko wyznaczonego okresu czasowego ograniczonego terminem 

początkowym i końcowym. W związku z powyższym scenariusz ten nie będzie poniżej 

omawiany oddzielnie. Warto podkreślić, iż w przypadku takiego scenariusza szczególnie 

istotne będzie odpowiednie skonstruowanie w umowie sposobów doręczeń, tak żeby nie 

pojawiały się wątpliwości, czy oświadczenie zostało złożone zobowiązanemu z opcji 

w odpowiedniej dacie. 

W części pracy dotyczącej charakteru prawnego umowy opcji kwestia terminu na 

wykonanie uprawnienia z opcji została omówiona wyłącznie w zakresie, w jakim było to 

niezbędne do określenia, czy dana potencjalna konstrukcja umowy opcji spełnia 

minimalne wymogi niezbędne do przyjęcia, iż w jej ramach możliwe jest kreowanie 

umowy opcji (test umowy opcji). Omówienie powyżej wskazanych scenariuszy naświetli 

z kolei obraz granic, w jakich terminy mogą zostać uregulowane.  
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W zakresie opcji niezawierającej terminu opcyjnego M. Gutowski przyjmuje, iż umowa 

taka będzie nieważna369. Autor ten opiera swoje stanowisko na stwierdzeniu, iż w polskim 

prawie zasadniczo niedopuszczalne jest kreowanie „stanów związania” nieograniczonych 

terminem370. Pogląd ten został wyrażony na gruncie przyjętej przez M. Gutowskiego 

koncepcji umowy opcji jako umowy nienazwanej do której odpowiednio stosuje się 

przepisy o ofercie. Wydaje się, iż teza ta wymaga dodatkowej analizy, gdyż skutki 

zawarcia umowy opcji niewskazującej terminu związania opcją nie muszą być tożsame 

dla każdej konstrukcji umowy opcji.  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na umowę opcji opartą na umowie przedwstępnej, oraz 

na umowę opcji, w ramach której strona zobowiązuje się do złożenia oferty. W ramach 

umowy przedwstępnej oddzielić bowiem należy okres, w którym możliwe jest żądanie 

zawarcia umowy przyrzeczonej, od samego momentu zawarcia umowy przyrzeczonej. 

W ramach umowy zobowiązującej do złożenia oferty odróżnić natomiast należy okres, 

w którym możliwe jest żądanie złożenia oferty, od okresu związania ofertą. Dystynkcje 

takie nie będą pojawiać się w pozostałych dwóch omawianych koncepcjach, w ramach 

których uprawnionemu z umowy opcji przysługuje uprawnienie do doprowadzenia do 

zawarcia umowy skutecznie przenoszącej prawa udziałowe mocą jednostronnego 

oświadczenia woli.  

Przed przejściem do omawiania konkretnych scenariuszy przez pryzmat rozpatrywanych 

konstrukcji umowy opcji, w pierwszej kolejności należy jednak dokonać krótkiej 

charakterystyki art. 338 k.s.h., odnoszącego się do ograniczenia rozporządzania akcjami 

w spółce akcyjnej, w przypadku zamieszczenia takich ograniczeń poza statutem spółki. 

Analiza art. 338 k.s.h. zmierzać będzie do odpowiedzi na pytanie, czy art. 338 k.s.h. 

znajduje zastosowanie do umów opcji, a jeżeli tak, to czy maksymalny czas związania 

umową opcji powinien zostać określony przez art. 338 § 1 k.s.h., czy art. 338 § 2 k.s.h. 

3.3.1.2. Granice kształtowania terminu związania umową opcji na 

gruncie art. 338 k.s.h. 

Na gruncie przepisów dotyczących spółki akcyjnej uregulowana została kwestia 

maksymalnego czasu obowiązywania ograniczeń w rozporządzaniu akcjami, 

znajdujących się w innych niż statut umowach. Inaczej niż w przypadku ograniczeń 

 
369 M. Gutowski, Umowa…, str. 242.  
370 Ibidem.  
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zamieszczanych w statucie (art. 337 k.s.h.), umowy zawarte na gruncie omawianego art. 

338 k.s.h. mogą dotyczyć zarówno akcji imiennych, jak i akcji na okaziciela371.  

Przepis ten stanowi, iż „§1. Umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie 

akcją lub częścią ułamkową akcji jest dopuszczalna. Ograniczenie rozporządzania nie 

może być ustanowione na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy; §2. 

Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa 

nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania, wynikające 

z takich umów, nie mogą trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy”.  

W doktrynie sformułowanie „inne prawo pierwszeństwa” jest rozumiane szeroko, jako 

wszelkie konstrukcje, które zapewniają uprawnionemu sposobność nabycia akcji przed 

innymi potencjalnymi nabywcami372. Jako że prawo pierwokupu oraz prawo 

pierwszeństwa stanowią formę ograniczenia możliwości rozporządzenia akcją, przyjąć 

należy, że pomiędzy tymi przepisami istnieje stosunek podporządkowania. Oznacza to, 

iż każda konstrukcja prawna mieszcząca się zakresowo w paragrafie drugim będzie także 

mieścić się w paragrafie pierwszym373. Tym samym przyjąć należy, iż art. 338 § 2 k.s.h. 

stanowi przepis szczególny wobec art. 338 § 1 k.s.h.  

Warto zwrócić uwagę, iż art. 338 § 2 k.s.h. posługuje się pojęciem innego prawa 

pierwszeństwa „nabycia” akcji. W zakresie tego pojęcia nie zmieszczą się więc 

konstrukcje będące pierwszeństwem „zbycia” swoich akcji374.  

Przekładając ogólne rozważania dotyczące art. 338 k.s.h. na grunt umów opcji, pojawia 

się pytanie o to, czy przepis ten w ogóle znajduje zastosowanie do umów opcji, a jeżeli 

odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, to który okres będzie ograniczał 

 
371 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 3; W. Popiołek [w:] Kodeks…, komentarz 

do art. 338, Nb. 4.  
372 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 5.  
373 J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 2), str. 1057; A. Opalski [w:] 

Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 9.  
374 Przykładowo uprawnienie tag along. Takie rozwiązanie legislacyjne budzi pewne wątpliwości, gdyż 

literalnie wprowadza ono regułę, zgodnie z którą ograniczenia co do zasady nakładane na 

mniejszościowych akcjonariuszy (prawo drag along) będą mogły zostać zastrzeżone na okres 10 lat, 

podczas gdy lustrzane ograniczenia nakładane na większościowych akcjonariuszy i dające 

mniejszościowym akcjonariuszom prawo „wyjścia” ze spółki w przypadku zmiany większościowego 

akcjonariusza (prawo tag along) będą mogły zostać zastrzeżone wyłącznie na okres 5 lat (art. 338 § 1 

k.s.h.). Taką wykładnię art. 338 przyjmują M. Mataczyński i S. Sołtysiński (M. Mataczyński, S. Sołtysiński 

[w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 17). Odmienne stanowisko zajmuje M. Baszczyk, według 

którego zarówno prawo tag along, jak i prawo drag along ograniczone są dziesięcioletnim terminem na 

gruncie art. 338 § 2 k.s.h. (M. Baszczyk, Prawo…, str. 83 i n.). Rozstrzygnięcie tego problemu wykracza 

poza zakres tematyczny niniejszej pracy.  
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kształtowanie tych umów: pięcioletni z paragrafu pierwszego czy dziesięcioletni 

z paragrafu drugiego omawianego przepisu.  

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności należy zastanowić 

się nad pojęciem „ograniczenia rozporządzenia”. Pojęcie „ograniczenia” nie zostało 

zdefiniowane w przepisach. Z tego powodu warto odnieść się do słownikowego 

rozumienia tego pojęcia. Przez „ograniczenie” rozumieć należy m.in. „normę, przepis, 

zarządzenie krępujące czyjąś swobodę działania”375. Należy przyjąć, iż to właśnie 

wskazane „krępowanie swobody działania”, a dokładnie krępowanie swobodnego 

zbywania praw udziałowych stanowić będzie o istocie ograniczenia zbywania. 

W uwagach wprowadzających do niniejszej pracy scharakteryzowana została swoboda 

kontraktowania, rozumiana w szczególności jako swoboda decyzji co do przystąpienia 

do umowy, swoboda wyboru podmiotu, z którym chce się zawrzeć umowę, swoboda 

wyboru formy prawnej dla danej czynności oraz swoboda kształtowania postanowień 

umowy376. W ocenie autora sytuacja podmiotu zobowiązanego z umowy opcji wskazuje 

na ograniczenie jego swobody kontraktowania, gdyż od momentu zawarcia umowy opcji 

uprawniony z opcji będzie mógł podjąć decyzję, kiedy dojdzie do zawarcia umowy377, 

a dodatkowo określone będą już także strony umowy i jej warunki (przynajmniej 

w zakresie ceny). Oczywiście podmiot zobowiązany z umowy opcji działa w granicach 

swobody kontraktowania co do samego faktu przystąpienia do umowy opcji, niemniej 

jednak od tego momentu jego dalsza swoboda kontraktowania jest już ograniczona. 

Powyższe oznacza, iż ograniczenie swobody kontraktowania zobowiązanego z opcji, 

w przypadku opcji call może zostać uznane za ograniczenie w rozporządzeniu akcjami378. 

Odmiennie należy potraktować umowę opcji put. Właścicielem akcji będących 

przedmiotem opcji put będzie bowiem uprawniony z opcji. Fakt bycia stroną umowy 

opcji w żaden sposób nie będzie ograniczał jego możliwości swobodnego rozporządzenia 

akcjami na rzecz innej osoby niż zobowiązany z opcji, a o tym, czy opcja zostanie 

kiedykolwiek wykorzystana, decydował będzie on sam. Ograniczona będzie z kolei 

swoboda kontraktowania zobowiązanego z opcji put, jednak nie stanowi to jednocześnie 

 
375 https://sjp.pwn.pl/sjp/ograniczenie;2494429.html (dostęp 8 stycznia 2021 r.).  
376 Tak m.in. A. Brzozowski [w:] Zobowiązania…, str. 117; K. Osajda [w:] Kodeks cywilny…, komentarz 

do art. 3531, Nb 7; J. Ignaczewski, Umowy nienazwane, Warszawa 2004, str. 11–12. 
377 Przy czym dla porządku zauważyć należy, iż co do zasady będzie to możliwe dopiero po spełnieniu się 

określonych warunków lub po upływie określonego czasu.  
378 Konkluzja taka będzie dodatkowo wzmocniona wnioskami płynącymi z analizy skutków zbycia akcji 

na rzecz osoby trzeciej w okresie związania opcją (por. uwagi w rozdziale 5.3).  
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o ograniczeniu w rozporządzaniu akcjami, gdyż w takim przypadku przedmiotem umowy 

opcji put nie są akcje posiadane przez zobowiązanego z opcji, a sam zobowiązany może 

nawet nie mieć statusu akcjonariusza.  

Wracając do odpowiedzi na pytanie o zakres zastosowania art. 338 k.s.h., należy wskazać, 

iż komentatorzy art. 338 k.s.h., kwalifikują umowę opcji call i opcji put (bądź wskazują 

na opcję, nie precyzując, o którą opcję chodzi) jako „inne prawa pierwszeństwa” 

w rozumieniu art. 338 § 2 k.s.h.379. Warto także zwrócić uwagę, iż pierwotny projekt 

kodeksu spółek handlowych przewidywał następujące brzmienie art. 338 § 2 k.s.h.: 

„Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo pierwokupu, opcje lub inne prawo 

pierwszeństwa nabycia akcji. Ograniczenia rozporządzania akcjami lub częściami 

ułamkowymi akcji, wynikające z takich umów, nie mogą trwać dłużej niż 10 lat od dnia 

zawarcia umowy380”. Jak usunięcie pojęcia „opcja” z projektu kodeksu spółek 

handlowych tłumaczą M. Mataczyński i S. Sołtysiński, „w toku prac sejmowych, wśród 

ekspertów przeważył pogląd, że z jednej strony nie jest możliwe wyliczenie wszystkich 

typów umów nienazwanych kreujących rozmaite prawa pierwszeństwa nabycia akcji, 

a z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że opcje stanowią przykład czynności prawnych 

objętych hipotezą art. 338 § 2 k.s.h.381” 

W kontekście poglądu o objęciu zakresem art. 338 k.s.h. umów opcji, poczynić należy 

kilka uwag. W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż art. 338 § 2 k.s.h. mówi o prawie 

„nabycia” akcji. Opcja put nie stanowi natomiast prawa nabycia, lecz prawo zbycia 

należących do uprawnionego akcji. Pomijając jednak nawet tę kwestię, zauważyć należy, 

iż zarówno art. 338 § 1 k.s.h., jak i § 2 tego przepisu odnoszą się do postanowień 

ograniczających rozporządzenie akcją. Opcja put nie stanowi natomiast postanowienia 

ograniczającego rozporządzenie akcją i konsekwentnie nie będzie objęta ani art. 338 § 1 

k.s.h. (gdyż nie stanowi ograniczenia rozporządzenia akcją), ani art. 338 § 2 k.s.h. (gdyż 

po pierwsze nie stanowi ograniczania rozporządzenia akcją, a po drugie nie jest prawem 

„nabycia”, lecz prawem „zbycia” akcji). Inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu 

do opcji call, która stanowi ograniczenie w rozporządzaniu akcjami. Do opcji call 

 
379 Tak m.in. W. Popiołek [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 9; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek 

handlowych. Komentarz, Warszawa 2018, komentarz do art. 338, pkt. 4; A. Opalski [w:] System…, str. 489; 

M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 14; A. Opalski [w:] Kodeks 

spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 5.  
380 Projekt kodeksu spółek handlowych z dnia 4 lutego 2000 r. 

(http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1687/$file/1687.pdf – dostęp 20 lutego 2020 r.).  
381 M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 14. 
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zastosowanie znajdzie art. 338 § 2 k.s.h., bowiem opcja call daje uprawnionemu prawo 

pierwszeństwa nabycia akcji382. Jest to prawo pierwszeństwa specyficznego typu, gdyż 

nie przyznaje ono uprawnionemu prawa pierwszeństwa w przypadku, gdy pojawił się 

inny zainteresowany nabyciem akcji podmiot, lecz prawo pierwszeństwa powstające 

niezależnie od tego, czy w danym momencie są inni zainteresowani nabywcy. 

A. Opalski wyraził stanowisko, iż „należy pamiętać, że «czyste» prawo opcji nie 

kwalifikuje się w kategoriach ograniczenia zbywalności akcji. Dlatego do «czystej» opcji 

nie znajduje zastosowania maksymalny 10-letni termin przewidziany w art. 338 § 2 

k.s.h.”383 Pogląd ten wymaga dodatkowego komentarza. Jak się wydaje, przez „czyste” 

prawo opcji A. Opalski ma na myśli umowę opcji, która nie jest połączona 

z dodatkowymi ograniczeniami (np. obowiązkiem uzyskania zgody na zbycie akcji). 

W tym ujęciu, w ocenie autora niniejszej pracy, w odniesieniu do opcji call, także 

w przypadku gdy opcja taka występuje jako „czysta” opcja, stosować się będzie art. 338 

§ 2 k.s.h. Pomijając bowiem nawet samo zagadnienie dopuszczalności zbycia akcji 

w okresie związania opcją384, umowa opcji jest umową ograniczającą rozporządzanie 

akcjami (co zostało uzasadnione w powyższych rozważaniach). W odniesieniu z kolei do 

„czystej” umowy opcji put zauważyć należy, iż wyrażony pogląd sugerować może, iż 

w przypadku gdy taka opcja jest połączona z innym ograniczeniem rozporządzenia akcją, 

wtedy jest ona ograniczona odpowiednim terminem z art. 338 k.s.h. Kwestia ta wymaga 

doprecyzowania. Jak się bowiem wydaje, jeżeli umowa opcji put zostanie zastrzeżona 

jednocześnie z innym ograniczeniem rozporządzania akcją, to ograniczenie czasowe 

z art. 338 k.s.h. dotyczyć będzie tylko tego innego sposobu ograniczenia, a nie samej 

opcji put, która nie stanowi ograniczenia w rozporządzaniu akcjami. Przykładowo, jeżeli 

strony zastrzegą w umowie jednocześnie opcję put oraz zakaz zbywania akcji w innych 

przypadkach niż opcja put, to w zakresie, w jakim wprowadzony został zakaz zbywania, 

nie może on być ustanowiony na dłużej niż 5 lat (art. 338 § 1 k.s.h.). Sama opcja put może 

natomiast zostać ustanowiona na dłuższy okres, przy czym zakaz zbywania akcji będzie 

obowiązywał jedynie przez 5 lat.  

W praktyce obrotu gospodarczego napotkać można umowy, w których zastrzeżony został 

dłuższy, niż dopuszczalny zgodnie z art. 338 k.s.h., okres obowiązywania umowy opcji 

 
382 Tak m.in. Ibidem, Nb. 16.  
383 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 7.  
384 Co zostanie omówione w rozdziale piątym. 
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call. Jak zwraca uwagę A. Opalski, „uwarunkowania funkcjonalne niektórych 

przedsięwzięć mogą bowiem wskazywać na uzasadnioną potrzebę istnienia dłuższych 

ograniczeń zbywalności akcji”385. W piśmiennictwie zarysował się spór co do skutków 

takiego naruszenia art. 338 k.s.h.  

Zgodnie z pierwszym poglądem umowa zawarta na czas nieoznaczony jest nieważna386. 

Drugi pogląd reprezentuje m.in. A. Opalski, według którego umowy terminowe zawarte 

na czas dłuższy niż wskazany w art. 338 k.s.h. oraz umowy na czas nieoznaczony należy 

uznać za dotknięte częściową nieważnością, zgodnie z art. 58 § 3 k.c.387 W ocenie autora 

niniejszej pracy należy przychylić się do drugiego z poglądów. Oznacza to, iż jeżeli 

strony określą termin przekraczający termin ustawowy lub w ogóle nie określą terminu, 

należałoby przyjąć, iż zastosowanie znajdzie termin określony ustawą.  

Poza sytuacją, gdy umowy zostały zawarte na czas przekraczający granice określone 

w art. 338 k.s.h., należy także zwrócić uwagę na szereg sytuacji, zmierzających pośrednio 

do osiągnięcia podobnego celu, przykładowo umów zawierających postanowienie 

o automatycznym przedłużeniu, umów przedwstępnych dotyczących zawarcia kolejnej 

umowy ograniczającej rozporządzania akcjami po upływie odpowiednio pięcioletniego 

lub dziesięcioletniego okresu. Takie postanowienia należy uznać za niedopuszczalne, 

jako zmierzające do obejścia prawa. Podobnie jak w odniesieniu do umów, w których 

termin obowiązywania ograniczenia jest dłuższy niż dopuszczalny, przyjmuje się, 

w zależności od przyjętego poglądu, iż cała umowa zawierająca takie postanowienie jest 

nieważna388 lub że nieważne jest wyłącznie postanowienie zmierzające do obejścia 

prawa389. Drugi z wyrażonych poglądów dopuszcza oczywiście możliwość, iż nieważna 

będzie cała czynność prawna, jeżeli z okoliczności wynikać będzie, iż bez takiej klauzuli 

umowy w ogóle by nie zawarto390. 

 
385 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 6.  
386 Tak m.in. W. Popiołek [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 2; J. Frąckowiak, A. Kidyba, 

W. Popiołek, M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 2)…, str. 1056; J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, 

M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 2B)…, str. 223.  
387 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 8.  
388 M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 19. 
389 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 338, Nb. 8; J. Bieniak [w:] Kodeks…, komentarz do  

art. 338, Nb. 2; M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, komentarz do art. 338, pkt. 2.  
390 Tak np. Ibidem.  
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W ocenie autora niniejszej pracy co do zasady należy przyjąć tezę, iż nieważne będzie 

postanowienie zmierzające do obejścia prawa (z zastrzeżeniem wskazanej powyżej 

możliwości uznania całej umowy za nieważną).  

M. Mataczyński i S. Sołtysiński dopuszczają jednak możliwość zawarcia umowy 

zobowiązującej do zawarcia kolejnej umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami, 

jeżeli podmiot zobowiązany do zawarcia umowy będzie przynajmniej dysponował 

prawem wypowiedzenia lub umownego odstąpienia od umowy zobowiązującej391.  

W ocenie W. Popiołka maksymalny okres wynikający z art. 338 k.s.h. powinien być 

w każdym przypadku liczony od dnia zawarcia umowy opcji392. Należy podzielić ten 

pogląd. Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym możliwe byłoby przyjmowanie okresów 

ograniczenia rozporządzenia formalnie mieszczących się w okresach przewidzianych 

w art. 338 k.s.h., jednak liczonych od dnia późniejszego niż dzień zawarcia umowy 

ograniczającej rozporządzenie akcją (np. wprowadzenie ograniczenia wchodzącego 

w życie w siódmą rocznicę podpisania umowy a wygasającego w dwunastą rocznice 

podpisania umowy), prowadziłoby do obejścia art. 338 k.s.h. W szczególności widoczne 

byłoby to przy sekwencyjnie uregulowanych w umowie (np. następujących po sobie 

okresach pięcioletnich) ograniczeniach różnego typu. 

Art. 338 k.s.h. nie będzie znajdował analogicznego zastosowania w odniesieniu do 

udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością393, jak również, w ocenie autora, 

akcji w prostej spółce akcyjnej.  

3.3.1.3. Terminy na wykonanie uprawnienia z umowy opcji opartej 

o instytucję umowy przedwstępnej 

W odniesieniu do konstrukcji umowy opcji opartej o instytucję umowy przedwstępnej, 

zauważyć należy w pierwszej kolejności, iż w obecnym stanie prawnym przepisy 

dotyczące umowy przedwstępnej nie wymagają określenia terminu na zawarcie umowy 

przyrzeczonej394.  

Co do pierwszego scenariusza (braku wskazania w umowie opcji jakiegokolwiek terminu 

na wykonanie uprawnienia z opcji), zgodnie z art. 389 § 2 k.c., „jeżeli termin, w ciągu 

 
391 M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 19.  
392 W. Popiołek [w:] Kodeks…, komentarz do art. 338, Nb. 2.  
393 A. Nowacki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom I. Komentarz. Art. 151–226 KSH, 

Warszawa 2018, komentarz do art. 182, Nb. 87.  
394 J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny (tom II)…, komentarz do art. 389, Nb. 35.  
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którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być 

zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania 

zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia 

umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin 

wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.”.  

Z punktu widzenia konstrukcji umowy opcji, zastosowanie może znaleźć jedynie 

sytuacja, w której tylko jednej ze stron będzie przysługiwać uprawnienie do żądania 

zawarcia umowy przyrzeczonej. Intencją wprowadzenia art. 389 § 2 k.c. jest wyłączenie 

zastosowania art. 455 k.c., zgodnie z którym, jeżeli termin świadczenia nie jest oznaczony 

ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione 

niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania395. W przypadku natomiast umów 

wzajemnych, artykuł ten wyłączać będzie regułę określoną w art. 488 § 1 k.c., zgodnie 

z którą świadczenia wzajemne powinny być co do zasady spełnione jednocześnie.  

Możliwość wyznaczenia takiego terminu nie jest jednak nieograniczona w czasie. 

Zgodnie z art. 389 § 2 k.c., in fine, „jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy 

przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie 

można żądać jej zawarcia”.  

Tym samym brak określenia terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej skutkowałby 

wygaśnięciem uprawnienia do wyznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej po 

upływie roku od dnia zawarcia umowy opcji (umowy przedwstępnej), a w następstwie do 

braku możliwości żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Należy podkreślić, iż samo 

zawarcie umowy przyrzeczonej może nastąpić po upływie rocznego terminu (jeżeli tylko 

termin ten, jako termin „odpowiedni”, został wyznaczony w ciągu roku od dnia zawarcia 

umowy przedwstępnej)396. 

Ustawa posługuje się określeniem „odpowiedniego” terminu wyznaczonego przez stronę 

uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Odpowiedni termin nie może 

być zarówno terminem zbyt bliskim, jak i zbyt odległym397. Na gruncie ogólnych 

rozważań dotyczących umowy przedwstępnej przyjmuje się, iż przy określeniu, czy 

termin jest odpowiedni, należy brać pod uwagę powody, dla których strony zdecydowały 

 
395 W. Popiołek [w:] Kodeks cywilny…, str. 1275. 
396 R. Trzaskowski, Cz. Żuławska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna,  

red. J. Gudowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 389, pkt. 6.  
397 M. Krajewski [w:] System…, str. 891.  
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się nie zawierać umowy przyrzeczonej od razu (przykładowo, czy nie jest to np. związane 

z koniecznością pozyskania odpowiednich funduszy)398. Należy badać, czy 

w wyznaczonym przez uprawnioną stronę terminie możliwe było, w normalnym toku 

rzeczy, usunięcie przeszkód, względnie niedogodności, istniejących w chwili zawarcia 

umowy przedwstępnej399.  

Przekładając to na grunt umowy opcji, należałoby przyjąć, iż jeżeli strony nie określiły 

konkretnego przedziału czasowego ani warunków, które muszą się spełnić, aby możliwe 

było wykonania uprawnienia opcyjnego, zasadniczo dopuszczalne będzie wyznaczenie 

terminu zawarcia umowy przyrzeczonej już bezpośrednio po dniu zawarcia umowy opcji, 

z zastrzeżeniem jedynie, aby termin ten był fizycznie wykonalny (np. określenie terminu 

z jednodniowym wyprzedzeniem może, w okolicznościach danej sprawy, okazać się 

terminem nieodpowiednim). 

Kolejny ze scenariuszy wymagających omówienia dotyczy sytuacji określenia w umowie 

opcji maksymalnego terminu, po upływie którego nie będzie możliwe wykonanie 

uprawnienia z opcji (żądania zawarcia umowy przyrzeczonej).  

Termin na zawarcie umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży praw udziałowych) może 

być określony zasadniczo dowolnie400. Tym samym będzie on ograniczony jedynie 

ogólnymi zasadami prawa cywilnego.  

Od określenia w umowie terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej oddzielić należy, 

kluczowy z punktu widzenia rozważań prowadzonych w niniejszej pracy, termin na 

wyznaczenie przez stronę uprawnioną momentu zawarcia umowy przyrzeczonej 

określony w ostatnim zdaniu art. 389 § 2 k.c. W doktrynie przyjmuje się powszechnie, iż 

w związku z bezwzględnym charakterem tego przepisu, nie może on zostać skrócony ani 

przedłużony przez strony w umowie przedwstępnej401. M. Krajewski wskazuje, iż „celem 

ustawodawcy było zagwarantowanie, by strony nie pozostawały związane nadmiernie 

długo, nie wiedząc jednocześnie kiedy ma zostać zawarta umowa przyrzeczona. 

W związku z powyższym, uzasadnione jest stosowanie do omawianego przepisu art. 119 

 
398 Ibidem.  
399 A. Zbiegień-Turzańska [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 389 k.c., Nb. 25. P. Machnikowski  

[w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 389, Nb. 11. 
400 R. Trzaskowski, Cz. Żuławska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 389, pkt. 5.  
401 M. Krajewski [w:] System…, str. 895. Podobnie J. Grykiel [w:] Kodeks cywilny (tom I), komentarz do 

art. 389, Nb. 44; A. Olejniczak [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, 

red. A. Kidyba, Warszawa 2014, komentarz do art. 389 k.c., Nb. 18 
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k.c.”402. Podobnie A. Olejniczak wskazuje, iż „Strony nie mogą drogą czynności prawnej 

skrócić lub przedłużyć terminu zawitego, określonego bezwzględnie wiążącym 

unormowaniem art. 389 § 2 k.c., który ustawodawca określił dla nich, w celu 

wyznaczenia terminu spełnienia świadczenia”403.  

Stanowiska te wydają się być zbyt daleko idące. Jak się wydaje, określenie rocznego 

terminu zostało wprowadzone przez ustawodawcę jedynie w tym celu, aby możliwe było 

określenie ram czasowych zawarcia umowy przyrzeczonej w sytuacji, gdy umowa 

przedwstępna milczy na ten temat.  

Strony nie będą pozostawały nadmiernie długo w niepewności, gdyż ewentualne umowne 

wydłużenie ustawowego rocznego terminu będzie jasno określać, w jakim okresie 

możliwe jest wyznaczenie terminu przez uprawnioną stronę. Odmiennym zagadnieniem 

jest to, jak długi może być to termin. W określonym przypadku zbyt długi termin mógłby 

bowiem zostać uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Ten sam limit 

określenia maksymalnego terminu będzie jednak dotyczył także terminu zawarcia 

umowy przyrzecznej określonego już w umowie przedwstępnej (a nie wyznaczonego 

później przez jedną ze stron). Z punktu widzenia podmiotu zobowiązanego z umowy 

przedwstępnej, jeżeli termin został zastrzeżony na rzecz wierzyciela, dwa powyższe 

scenariusze zasadniczo się od siebie nie różnią. Co więcej, brak jest racjonalnego 

powodu, który miałby uniemożliwiać wskazanie krótszego niż rok terminu, w którym 

strona uprawniona z umowy przedwstępnej będzie mogła wskazać odpowiedni termin na 

zawarcie umowy przyrzeczonej. 

Określając termin na wykonanie uprawnienia z opcji opartej na umowie przedwstępnej 

należy jednak zauważyć, iż maksymalny termin, w którym możliwe będzie żądanie 

zawarcia umowy przyrzeczonej (i jak się wydaje także sam termin, w którym umowa 

będzie miała zostać zawarta), w przypadku opcji call obejmującej akcje w spółce akcyjnej 

nie może przekroczyć 10 lat.  

Co do trzeciego scenariusza, tj. sytuacji w której określony zostanie jedynie termin 

początkowy, od którego możliwe będzie żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, bez 

określenia terminu końcowego, należałoby przyjąć, iż możliwe jest zastrzeżenie takiego 

terminu początkowego, niemniej jednak brak terminu zawarcia umowy przyrzeczonej 

 
402 M. Krajewski [w:] System…, str. 895. 
403 A. Olejniczak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 389 k.c., Nb. 18.  



126 

 

będzie musiał zostać uzupełniony poprzez postanowienia art. 389 § 2 k.c., zgodnie 

z którym osoba uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej powinna 

wyznaczyć taki termin w ciągu roku.  

W tym miejscu pojawia się pytanie o sposób liczenia w takim przypadku rocznego 

terminu z art. 389 § 2 k.c., in fine. Jak zostało wskazane powyżej (rozdział 2.2.3), 

w sytuacji gdy umowa przedwstępna jest warunkowa, wbrew literalnemu brzmieniu art. 

389 § 2 k.c., należałoby przyjąć, iż roczny termin powinien być liczony dopiero od 

momentu spełnienia się warunku zawieszającego. Tym bardziej więc w przypadku, gdy 

możliwość wyznaczenia terminu będzie zależna nie od warunku (zdarzenia niepewnego), 

lecz od terminu (zdarzenia pewnego), przyjąć należy, iż roczny termin powinien 

rozpocząć swój bieg dopiero z momentem, w którym aktualizuje się uprawnienie do 

wyznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.  

Co do ostatniego z omawianych scenariuszy, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż 

powyżej przyjęta została konkluzja, zgodnie z którą dopuszczalne jest połączenie 

warunku z terminem w ten sposób, aby możliwe było liczenie terminu na zawarcie 

umowy przyrzeczonej od momentu spełnienia się warunku. Co więcej dopuszczalne jest 

skonstruowanie tego mechanizmu w ten sposób, aby nie określać maksymalnego terminu, 

w którym warunek musi się spełnić. W związku z powyższym, konsekwentnie należy 

przyjąć, iż tym bardziej dopuszczalne będzie skonstruowanie umowy, w której 

zastrzeżony zostanie termin początkowy, a jednocześnie zastrzeżony zostanie termin 

końcowy, po którym uprawnienie do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej wygaśnie.  

Przypomnieć także należy, iż każdy z omawianych scenariuszy powinien, w przypadku 

spółki akcyjnej, uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 338 § 2 k.s.h.  

3.3.1.4. Terminy na wykonanie uprawnienia z umowy opcji 

zawierającej w swojej treści ofertę 

W zakresie konstrukcji umowy opcji zawierającej w swojej treści ofertę, odnosząc się do 

pierwszego z omawianych scenariuszy należy wskazać, iż przy braku określenia terminu, 

zastosowanie znajdzie art. 66 § 2 k.c. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli oferent nie 

oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta 

złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta 
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niezwłocznie404, a w przypadku gdy została złożona w inny sposób, przestaje wiązać 

z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać 

odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.  

Można także wyobrazić sobie sytuację, w której strony wskażą w umowie, iż oferta 

będzie wiązać przez czas nieokreślony, w sposób stały. Przyjmuje się, iż takie 

rozwiązanie nie jest dopuszczalne w odniesieniu do oferty405. W takiej sytuacji przyjąć 

należy, iż zastosowanie również znajdzie (podobnie jak w sytuacji, gdy oferta milczy co 

do terminu jej obowiązywania) art. 66 § 2 k.c.406 Należy bowiem przyjąć, że ograniczenie 

związania w czasie jest cechą konieczną oferty407. Napotkać można także na stanowisko, 

zgodnie z którym w takiej sytuacji przyjąć należy, iż oświadczenie oferenta nie będzie 

stanowić oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy408. Stanowisko takie należy 

jednak odrzucić, gdyż będzie ono co do zasady stało w sprzeczności z intencją oferenta, 

natomiast zastosowanie art. 66 § 2 k.c. przynajmniej częściowo realizuje wolę oferenta409. 

Odmienną kwestią jest zastrzeżenie możliwości przyjęcia oferty od warunku. W takiej 

sytuacji, jeżeli umowa nie będzie przewidywać, w jakim terminie po spełnieniu się 

warunku dopuszczalne jest przyjęcie oferty, należałoby przyjąć, iż zastosowanie znajdzie 

odpowiednio stosowany art. 66 § 2 k.c., w zakresie w jakim dotyczy ofert złożonych 

w inny sposób niż w obecności drugiej strony tzn. oferta przestanie wiązać z upływem 

czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź 

wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia po spełnieniu się warunku. W przypadku opcji 

call obejmującej akcje w spółce akcyjnej maksymalny termin na spełnienie się warunku 

nie mógłby przekroczyć 10 lat (wliczając w to okres niezbędny na przyjęcie oferty), 

zgodnie z art. 338 § 2 k.s.h. 

Jak zostało wskazane w rozdziale drugim, podmiot składający ofertę ma możliwość 

określenia w swoim oświadczeniu terminu związania ofertą, który może być oznaczony 

 
404 Co, jak się wydaje, nie powinno przekraczać czasu trwania spotkania czy rozmowy, w toku której oferta 

została złożona – P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 66, Nb. 18.  
405 Ibidem, Nb. 15. 
406 P. Machnikowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 432; A. Olejniczak, J. Grykiel [w:] Kodeks 

cywilny…, komentarz do art. 66, Nb. 24.  
407 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 66, Nb. 15. 
408 A. Klein, Zawieranie, zmiana i wykonywanie umów w obrocie gospodarczym [w:] Prawo umów 

w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Kraków 1994, str. 107-108.  
409 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 66, Nb. 15. 
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jako termin końcowy (data, do której możliwe jest przyjęcie oferty)410. Termin ten może 

być zasadniczo dowolnie długi (z zastrzeżeniem możliwości uznania go za sprzeczny 

z zasadami współżycia społecznego)411. W odniesieniu do umowy opcji call, obejmującej 

akcje w spółce akcyjnej, termin ten nie może jednak, zgodnie z art. 338 § 2 k.s.h., 

przekroczyć 10 lat. 

W zakresie trzeciego scenariusza dopuszczalne jest zastrzeżenie w ofercie terminu 

początkowego, od którego możliwe będzie dopiero przyjęcie oferty412. Jak zostało jednak 

wskazane powyżej, nie jest dopuszczalne złożenie oferty, która będzie wiązała przez czas 

nieokreślony. Należałoby przyjąć, iż brak określenie terminu końcowego w takim 

przypadku wymuszałby zastosowanie art. 66 § 2 k.c. W takiej więc sytuacji oferta 

przestawałaby wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym 

toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, przy 

czym upływ czasu byłby liczony od momentu, od którego byłoby dopiero możliwe 

przyjęcie oferty. W omawianym przypadku nie znalazłaby zastosowania pierwsza część 

art. 66 § 2 k.c. dotycząca oferty złożonej w obecności drugiej strony, gdyż moment 

złożenia oferty byłby oddzielony w czasie od momentu, od którego możliwe byłoby 

przyjęcie oferty. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w odniesieniu do umowy opcji call 

obejmującej akcje w spółce akcyjnej termin, od którego byłoby możliwe przyjęcie oferty 

(wydłużony o okres, w którym powinno być możliwe przyjęcie oferty), nie mógłby 

przypadać na okres późniejszy niż 10 lat od dnia zawarcia umowy opcji. W innym razie 

doszłoby bowiem do naruszenia art. 338 § 2 k.s.h.  

Dopuszczalne jest także skonstruowanie umowy opcji zgodnie z czwartym ze 

wskazanych scenariuszy, tzn. w taki sposób, aby okres, w którym możliwe będzie 

przyjęcie oferty, był ograniczony zarówno terminem początkowym, jak i, zasadniczo 

dowolnie określonym, terminem końcowym413. Podobnie jak zostało wskazane powyżej, 

 
410 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2017)..., komentarz do art. 66, Nb. 15-20; P. Machnikowski, 

Z. Radwański [w:] System…, str. 431.  
411 T.M. Szczurowski, Opcje…, str. 360; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do 

art. 66, Nb. 15; A. Brzozowski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 66, Nb. 26; M. Maciejewska-

Szałas [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), red. M. Fras, M. Habdas, 

Warszawa 2018, komentarz do art. 66, pkt. 17.  
412 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 66, Nb. 20; A. Olejniczak, J. Grykiel 

[w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 66, Nb. 21.  
413 P. Machnikowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 431; A. Brzozowski [w:] Kodeks cywilny…, 

komentarz do art. 66, Nb. 25; M. Maciejewska-Szałas [w:] Kodeks…, komentarz do art. 66, pkt. 17.  
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także w tym przypadku musi to zostać dokonane z ewentualnym uwzględnieniem art. 338 

§ 2 k.s.h. (w przypadku opcji call obejmującej akcje w spółce akcyjnej). 

3.3.1.5. Terminy na wykonanie uprawnienia z umowy opcji 

zobowiązującej do złożenia oferty 

W ramach konstrukcji umowy opcji jako umowy zobowiązującej do złożenia oferty, 

omówić należy dwie sytuacje, tj. okres związania zobowiązaniem do złożenia oferty oraz 

okres związania ofertą. W pierwszej bowiem kolejności zobowiązany z opcji przyjmuje 

na siebie zobowiązanie do złożenia oferty, a dopiero w następnej kolejności (po 

podpisaniu już umowy opcji) oferta zostaje złożona. 

W odniesieniu do samego zobowiązania do złożenia oferty poczynić należy obserwację, 

iż, jak się wydaje, najczęściej strony będą zamierzały uregulować kwestie terminów na 

poziomie oferty, a nie samego zobowiązania do jej złożenia. Dopiero oferta dawać będzie 

bowiem uprawnionemu z opcji możliwość doprowadzenia do skutecznego zawarcia 

umowy sprzedaży udziałów. Teoretycznie możliwe jest oczywiście, żeby strony umowy 

opcji określały termin dotyczący zobowiązania do złożenia oferty w złożony sposób (np. 

iż zobowiązanie takie powstanie po upływie roku od dnia zawarcia umowy opcji 

i wygaśnie po upływie dwóch lat od dnia zawarcia umowy opcji), jednakże w praktyce 

takie rozwiązanie nie byłoby celowe. Jeżeli bowiem uprawnienie do żądania złożenia 

oferty aktualizowałoby się dopiero po pewnym czasie od dnia zawarcia umowy opcji, 

uprawniony z opcji nie mógłby otrzymać oferty niezwłocznie po podpisaniu umowy opcji 

i nie byłby od razu uprawniony do doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży praw 

udziałowych w wyniku złożenia przez siebie jednostronnego oświadczenia woli (bez 

udziału drugiej strony). Konsekwentnie więc, w praktyce strony będą zmierzać do 

ukształtowania umowy opcji w ten sposób, iż oferta składana będzie na etapie 

podpisywania umowy opcji i dopiero sama treść oferty przewidywać będzie możliwe 

terminy jej przyjęcia, zależne od konkretnej sytuacji faktycznej414. Powyższe 

potwierdzają także badania empiryczne przeprowadzone przez autora pracy. Spośród 

umów opcji skonstruowanych jako umowy zobowiązujące do złożenia oferty, samo 

 
414 Naturalnie terminy te zostaną także opisane w samej umowie opcji, jednakże nie będą to postanowienia 

określające moment na złożenie oferty, a jedynie postanowienia określające treść oferty, która zostanie 

złożona (tzn. termin związania ofertą, jaki będzie miał zostać w niej przewidziany).  
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zobowiązanie do złożenia oferty zawierało albo postanowienia, takie jak „niezwłocznie 

po zawarciu umowy opcji” albo brak jakichkolwiek odniesień do terminu.  

W przypadku braku określenia terminu należałoby przyjąć, iż oferta powinna zostać 

złożona jednocześnie ze spełnieniem świadczenia przez drugą stronę, zgodnie z art. 488 

k.c. (w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia z umową opcji stanowiącą umowę 

wzajemną) lub niezwłocznie po wezwaniu przez drugą stronę, zgodnie z art. 455 k.c. 

(w przypadku umów opcji nie będących umowami wzajemnymi). W przypadku z kolei 

określenia konkretnego terminu trwania takiego zobowiązania (scenariusz drugi) 

zasadniczo może być on dowolnie długi, w zakresie, w jakim nie naruszałoby to zasad 

współżycia społecznego. Z uwzględnieniem tej uwagi dopuszczalne także byłoby 

skonstruowanie terminu w ramach scenariusza trzeciego. Brak także przeszkód 

skonstruowania terminu jako połączenia terminu początkowego i końcowego.  

Odnosząc się z kolei do terminów, które mogą zostać zastrzeżone w samej ofercie, można 

powielić w tym miejscu uwagi poczynione przy omawianiu konstrukcji umowy opcji 

zawierającej w swojej treści ofertę (rozdział 3.3.1.4).  

Przywołując same konkluzje tam wyrażone, podsumować należy, iż (i) przy braku 

określenia terminu, zastosowanie znajdzie art. 66 § 2 k.c. Oznacza to, iż oferta przestałaby 

wiązać, gdyby nie została przyjęta niezwłocznie (w przypadku oferty złożonej 

w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość) lub z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku 

czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia (w przypadku 

gdy oferta została złożona w inny sposób). Art. 66 § 2 k.c. znalazłby także zastosowanie 

w razie przyjęcia przez strony, iż oferta będzie wiązać przez czas nieokreślony, w sposób 

stały; (ii) dopuszczalne będzie określenie terminu związania ofertą jako terminu 

końcowego. Termin taki może być zasadniczo dowolnie długi (z zastrzeżeniem 

możliwości uznania go za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego); (iii) 

dopuszczalne jest zastrzeżenie w ofercie terminu początkowego, od którego możliwe 

będzie dopiero przyjęcie oferty. W razie braku określenia terminu końcowego, 

odpowiednie zastosowanie znajdowałby art. 66 § 2 k.c. (tzn. okres na przyjęcie oferty 

określony w tym przepisie liczyłby się od upływu przyjętego przez strony terminu); jak 

również (iv) dopuszczalne byłoby skonstruowanie umowy opcji zgodnie z czwartym ze 

wskazanych scenariuszy, tzn. w taki sposób, aby okres, w którym możliwe będzie 
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przyjęcie oferty, był ograniczony zarówno terminem początkowym, jak i terminem 

końcowym. 

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku opcji call dotyczącej akcji w spółce akcyjnej 

zarówno termin, w którym możliwe będzie żądanie złożenia oferty, jak i maksymalny 

termin na przyjęcie takiej, złożonej już, oferty nie będzie mógł na gruncie art. 338 § 2 

k.s.h. przekroczyć 10 lat, liczonych od dnia zawarcia umowy opcji (a nie od dnia złożenia 

oferty w wykonaniu uprzedniego zobowiązania).  

3.3.1.6. Terminy na wykonanie uprawnienia z umowy opcji opartej 

o instytucję warunkowej umowy sprzedaży 

Odnosząc się do ostatniej z omawianych konstrukcji, tj. konstrukcji umowy opcji opartej 

o instytucję warunkowej, w pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy możliwe jest 

zastrzeżenie warunku potestatywnego si voluero, który nie będzie ograniczony terminem.  

Co do zasady, warunek zawieszający może nie być w żaden sposób ograniczony 

terminem (przez co stan niepewności może trwać przez czas nieoznaczony). Sąd 

Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 marca 2013 r. wskazał, iż „de lege lata brak 

również podstaw do wprowadzenia wymagania powiązania warunku potestatywnego 

z terminem”415. W odniesieniu do warunków potestatywnych sensu stricto pogląd ten jest 

dominujący także w piśmiennictwie416. Odmienne stanowisko prezentuje 

R. Trzaskowski. Autor ten wskazuje, iż na gruncie polskiego prawa wszelkie czynności 

prawne, które podlegają podobnemu do warunku potestatywnego mechanizmowi, 

umożliwiającemu jednej ze stron „wycofanie” się z zawartej umowy (takie jak sprzedaż 

na próbę czy prawo odstąpienia od umowy) muszą zawierać w sobie ograniczenie 

terminem417. Z zasady tej R. Trzaskowski wyprowadza wniosek, iż każdy warunek 

potestatywny powinien zostać połączony z terminem418. Autor ten podnosi dalej, iż 

przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do sytuacji sprzecznej z naturą stosunku 

prawnego419, gdyż „nieograniczona w czasie niepewność co do związania stosunkiem 

prawnym budziłaby wątpliwości przede wszystkim z punktu widzenia zasady ochrony 

bezpieczeństwa prawnego”420. Podobne stanowisko zajmuje B. Swaczyna, według 

 
415 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2013 r. sygn. akt III CZP 85/12.  
416 R. Strugała [w:] Kodeks cywilny (2017)..., komentarz do art. 89, Nb. 13.  
417 R. Trzaskowski, Właściwość…, str. 360.  
418 Ibidem, str. 361.  
419 Jak się wydaje, chodzi tutaj ogólnie o stosunki zobowiązaniowe.  
420 Ibidem.  
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którego zastrzeżenie bezterminowego warunku potestatywnego nie powinno prowadzić 

do nieważności czynności prawnej, lecz do zastosowania analogii do art. 592 § 1 zd. 2 

k.c.421 W takiej sytuacji strona, w której gestii nie jest doprowadzenie do spełnienia się 

warunku, byłaby uprawniona do wyznaczenia drugiej stronie odpowiedniego terminu do 

podjęcia zachowania, które stanowi przedmiot warunku potestatywnego422. Jak się 

wydaje, de lege lata brak jest podstaw do zastosowania tego typu analogii. 

Na gruncie rozważań dotyczących z kolei warunku potestatywnego si voluero, 

w doktrynie podnosi się wątpliwość, iż bezterminowość takiego warunku prowadzić 

będzie do jego sprzeczności z naturą stosunku prawnego. Takie stanowisko prezentuje 

przede wszystkim (będący głównym zwolennikiem kwalifikacji opcji jako umowy 

sprzedaży zawartej pod warunkiem zawieszającym) J. Golecki423. W ocenie tego Autora 

brak terminu prowadziłby do uznania danego warunku za sprzeczny z zasadami 

współżycia społecznego.  

W ocenie autora brak jest de lege lata podstaw do uznania, iż warunek potestatywny 

(w tym warunek potestatywny si voluero) musi być ograniczony terminem. Powyższe nie 

stoi jednak na przeszkodzie uznaniu, iż w okolicznościach konkretnej sprawy 

zastrzeżenie warunku potestatywnego nieograniczonego terminem może zostać uznane 

za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego424. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na rozwiązanie zaproponowane przez Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w art. 128 § 1 projektu księgi pierwszej kodeksu 

cywilnego, opublikowanej w 2008 r., zgodnie z którym, „jeżeli ziszczenie się warunku 

zależy wyłącznie od woli jednej ze stron i w umowie nie określono terminu, z upływem 

którego warunek ma się ziścić, druga strona może wyznaczyć rozsądny termin; po jego 

bezskutecznym upływie uważa się, że warunek się nie ziścił”425. Przyjęcie takiego 

rozwiązania wydaje się być, de lege ferenda, rozwiązaniem prawidłowym.  

Podsumowując, przyjąć należy, iż na gruncie umowy opcji dotyczącej udziałów w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w prostej spółce akcyjnej, maksymalny 

 
421 B. Swaczyna, Warunkowe…, str. 82.  
422 Ibidem, str. 83-84.  
423 Tak m.in. Golecki M., Charakter…, str. 16. 
424 Podobnie J. Zawadzka, Warunek…, str. 193.  
425 Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, październik 2008 -

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego (dostęp 14 lutego 2020 

r.), str. 137.  
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termin na wykonanie przez uprawnionego swojego uprawnienia z opcji (złożenia 

oświadczenia stanowiącego warunek potestatywny) nie musi zostać określony. 

Analogicznie należy odnieść się do umowy opcji put dotyczącej akcji w spółce akcyjnej. 

W konkretnym przypadku brak zastrzeżenia terminu może stanowić czynność sprzeczną 

z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji nieważną.  

W przypadku opcji call obejmującej akcje w spółce akcyjnej, zgodnie z art. 338 § 2 k.s.h., 

nie jest dopuszczalne zastrzeżenie warunku, którego spełnienie się nie będzie 

ograniczone czasowo. Termin taki nie może przekroczyć 10 lat. 

Jak zostało już opisane w rozdziale dotyczącym charakteru prawnego umowy opcji, 

dopuszczalność drugiego scenariusza, w ramach którego uprawnienie opcyjne wygaśnie 

po upływie określonego terminu (tzn. zostanie określony termin z upływem którego 

warunek ma się ziścić), nie jest sama w sobie kontrowersyjna. Jako że zasadniczo 

dopuszczalne jest zastrzeżenie warunku, który nie jest ograniczony terminem, w umowie 

opcji dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopuszczalne będzie także 

zastrzeżenie terminu odległego w czasie (z zastrzeżeniem art. 338 § 2 k.s.h.).  

Co do trzeciego z opisanych powyżej scenariuszy, tj. określenia wyłącznie terminu 

początkowego, po którym możliwe będzie złożenie oświadczenia o wykonaniu opcji 

przez uprawnionego, przyjąć należy, iż zastrzeżenie terminu początkowego będzie 

dopuszczalne na podstawie art. 116 k.c. w zw. z art. 89 k.c. Brak jest bowiem 

przeciwskazań w ustawie do zastrzeżenia terminu początkowego w omawianym 

przypadku, jak również nie będzie się to sprzeciwiać właściwości czynności prawnej. 

Należy jedynie zwrócić uwagę, iż w przypadku opcji call dotyczącej akcji w spółce 

akcyjnej konieczne będzie także określenie terminu końcowego nie dłuższego niż 

dziesięć lat, liczonego od momentu zawarcia umowy opcji (art. 338 § 2 k.s.h.). Podobnie 

dopuszczalne będzie określenie terminu w ten sposób, aby był on ograniczony zarówno 

terminem początkowym, jak i terminem końcowym (z uwzględnieniem 

art. 338 § 2 k.s.h.).  

3.3.1.7. Uwagi podsumowujące 

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, iż nie jest możliwe wskazanie 

skutków określania konkretnych terminów związania opcją (w tym w szczególności 

skutków braku zastrzeżenia jakiegokolwiek terminu) w odniesieniu do umowy opcji 

w ogólności. W zależności bowiem od konkretnej konstrukcji prawnej, która zostanie 
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przyjęta, różne mogą być też skutki prawne konkretnych rozwiązań przyjętych w umowie 

opcji. Jest to szczególnie dobrze widoczne w przypadku, gdy strony nie określą żadnego 

terminu związania opcją. W zależności od konstrukcji skutek może obejmować 

praktyczny brak możliwości wykonania opcji w przyszłości ze względu na wygaśnięcie 

uprawnienia opcyjnego (umowa opcji zawierająca w swojej treści ofertę) poprzez skutek 

w postaci zastosowania rocznego terminu ustawowego (umowa opcji oparta o instytucję 

umowy przedwstępnej), aż po związanie nieograniczone w czasie (umowa opcji oparta 

o instytucję warunkowej umowy sprzedaży).  

3.3.2. Świadczenie wzajemne należne zobowiązanemu z opcji 

3.3.2.1. Uwagi ogólne 

Jak zostało wskazane w części wprowadzającej do niniejszej pracy, w definicjach umowy 

opcji proponowanych w piśmiennictwie bardzo często jako element opcji pojawia się 

świadczenie należne zobowiązanemu z opcji w zamian za związanie się opcją. 

W odniesieniu do opcji występujących na rynku regulowanym (w szczególności 

stanowiących instrumenty pochodne o charakterze spekulacyjnym) świadczenie 

wzajemne (premia opcyjna) będzie występować jako określone świadczenie pieniężne. 

W przypadku umów opcji występujących na rynku prywatnym, zawieranych 

w kontekście transakcji m&a, transakcji joint venture, umów wspólników lub innych 

stosunków prawnych o zbliżonym charakterze zastrzeganie świadczenia wzajemnego 

o charakterze pieniężnym nie będzie miało co do zasady zastosowania. Przypadek taki 

wystąpił tylko jednokrotnie w badanych przez autora na potrzeby niniejszej pracy 

umowach opcji. 

Fakt braku występowania świadczenia o charakterze pieniężnym nie musi jednak 

przesądzać, iż w ramach konkretnej umowy brak jest świadczenia wzajemnego należnego 

zobowiązanemu z opcji. Zasadniczo bowiem zobowiązany z opcji decyduje się przystąpić 

do umowy opcji motywowany osiągnięciem korzyści po swojej stronie. Korzyść taka nie 

musi być pieniężna, lecz może być także otrzymaniem określonego zobowiązania od 

drugiej strony (np. „lustrzanej” umowy opcji).  

W dalszej części niniejszego rozdziału każda z konstrukcji umowy opcji opisanych 

w niniejszej pracy zostanie poddana analizie pod kątem dopuszczalności (lub 

konieczności) zastrzegania w jej ramach świadczenia wzajemnego należnego 

zobowiązanemu z opcji.  
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3.3.2.2. Świadczenie wzajemne zastrzeżone w umowie opcji opartej 

o instytucję umowy przedwstępnej 

Rozpoczynając analizę świadczeń wzajemnych należnych zobowiązanemu z opcji od 

konstrukcji umowy opcji opartej o instytucję umowy przedwstępnej, wskazać należy, iż 

w ocenie części komentatorów, w ramach konstrukcji umowy przedwstępnej brak jest 

miejsca na świadczenie wzajemne należne zobowiązanemu z opcji426.  

Rozpatrując zasadność takiego stanowiska, celowe wydaje się odwołanie do analizy 

kauzalności umów przedwstępnych, przeprowadzonej przez M. Krajewskiego. Autor ten 

przyjmuje, iż umowy przedwstępne jako umowy zaliczane do umów typu 

organizacyjnego są umowami, w ramach których podstawowym celem osób 

zawierających takie umowy jest uzyskanie korzyści z zawarcia umowy przyrzeczonej427. 

Tym samym, zdaniem tego Autora, umowa przedwstępna zapożycza swoją przyczynę 

prawną z umowy przyrzeczonej428. W takim ujęciu causa umowy przedwstępnej nie 

będzie uzyskanie wynagrodzenia przez jedną ze stron w zamian za zobowiązanie się do 

zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.  

Takie rozumienie celu umowy przedwstępnej nie wpisuje się naturalnie w typowe cechy 

umowy opcji. Strony umowy opcji co do zasady nie będą bowiem wspólnie 

zainteresowane dojściem do skutku umowy przyrzeczonej. M. Krajewski dopuszcza 

jednak drugi wariant kauzalności umowy przedwstępnej, stwierdzając, iż dopuszczalna 

jest sytuacja, w której w zamian za zobowiązanie się do zawarcia umowy przyrzeczonej 

stronie przysługiwać będzie pewna forma wynagrodzenia od drugiej strony, 

a w konsekwencji, inaczej niż w klasycznej umowie przedwstępnej, będzie też wtedy 

wyglądać motywacja stron429. W takiej bowiem sytuacji podmiot zobowiązany będzie 

raczej liczył w praktyce na uniknięcie konieczności zawarcia umowy przyrzeczonej, gdyż 

uzyskaną przez niego korzyścią będzie wynagrodzenie (a przyczyna ta będzie 

samodzielną przyczyną przystąpienia do umowy przedwstępnej, niezależną od causa 

umowy przyrzeczonej)430. Wprowadzenie wynagrodzenia dla podmiotu 

 
426 M. Romanowski, Charakter…, str. 29. 
427 M. Krajewski [w:] System…, str. 879–880.  
428 Ibidem.  
429 Ibidem, str. 882. 
430 Ibidem. 
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zobowiązującego się do złożenia określonego oświadczenia woli w przyszłości 

dopuszcza także A. Olejniczak431.  

Na gruncie piśmiennictwa dotyczącego opcji, na problem wynagrodzenia należnego 

w zamian za zobowiązanie się do zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości zwraca 

też uwagę, przywoływany wcześniej jako zwolennik koncepcji stosowania przepisów 

dotyczących umowy przedwstępnej do umowy opcji, G. Wiaderek, który wskazuje, że za 

wynagrodzenie nie może zostać uznana ani zaliczka, ani zadatek, gdyż są to świadczenia 

zaliczane na poczet wynagrodzenia związanego ze świadczeniem wynikającym z umowy 

przyrzeczonej, podczas gdy wynagrodzenie należne zobowiązanemu z opcji jest 

niezależne od świadczeń wynikających z umowy głównej432. Autor ten jednak, jak się 

wydaje, dopuszcza możliwość ukształtowania umowy przedwstępnej w taki sposób, aby 

skutki prawne zastrzeżonego wynagrodzenia nie sprzeciwiały się koncepcji zarówno 

umowy opcji, jak i umowy przedwstępnej433. Zwraca na to uwagę także A. Chłopecki, 

zauważając, iż brak jest w obowiązujących przepisach przeciwwskazań do przyjęcia, iż 

premia stanowić może wynagrodzenie za gotowość do zawarcia umowy stanowczej i nie 

wywołuje skutków zadatku434. Stanowisko to popiera, sprzeciwiając się przy tym 

kwalifikacji opcji jako umowy przedwstępnej, także M. Gutowski435. 

Podsumowując, wydaje się, iż w ramach konstruowania umowy opcji opartej o instytucję 

umowy przedwstępnej dopuszczalne byłoby zarówno zawarcie umowy, w której 

zastrzeżone zostanie świadczenie należne zobowiązanemu z opcji, jak i takiej umowy, 

w której takiego świadczenia nie będzie (i gdy jednocześnie nie będzie ono mogło zostać 

wyinterpretowane z całości relacji pomiędzy stronami).  

3.3.2.3. Świadczenie wzajemne zastrzeżone w umowie opcji 

zawierającej w swojej treści ofertę 

Co do konstrukcji umowy opcji zawierającej w swojej treści ofertę, warto rozpocząć od 

przywołania rozważań M. Krajewskiego omówionych w rozdziale 2.4.1. Autor ten 

podnosi wątpliwości co do miejsca świadczenia wzajemnego w omawianej konstrukcji. 

Zauważa bowiem, iż w przypadku umowy opcji o charakterze nieodpłatnym do złożenia 

 
431 A. Olejniczak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 389 k.c., Nb. 6.  
432 Tak m.in. G. Wiaderek, Umowa…, str. 7.  
433 Ibidem, str. 11.  
434 A. Chłopecki, Opcje i transakcje…, str. 1; A. Chłopecki, Opcje…, str. 140. 
435 M. Gutowski, Umowa…, str. 183.  



137 

 

oferty wystarczające byłoby oświadczenie woli samego oferenta, na którego treść oblat 

nie musi wyrażać zgody, natomiast w przypadku umów opcji o charakterze odpłatnym 

niejasna dla tego Autora jest relacja pomiędzy złożeniem oferty a świadczeniem 

wzajemnym436. W ocenie M. Krajewskiego złożenia oferty nie można traktować jako 

czynności prawnej przysparzającej, gdyż „możliwość wyjaśnienia relacji kauzalnych 

w razie zawarcia umowy opcji jest jednak okupiona poważnymi trudnościami w sytuacji 

najbardziej typowej, gdy oferta zostaje złożona samodzielnie, a nie jako element umowy 

opcyjnej”437.  

Autor niniejszej pracy nie podziela powyższych wątpliwości. W ocenie autora niniejszej 

pracy wydaje się możliwe zawarcie umowy nienazwanej, w której jedna ze stron 

składałaby ofertę o treści uzgodnionej pomiędzy stronami, dopuszczającej zastrzeżenie 

świadczenia wzajemnego. W takim ujęciu prawo do przyjęcia oferty stanowiłoby 

przysporzenie po stronie uprawnionego z opcji438.  

Podobne stanowisko wyraża M. Gutowski w ramach przyjętej przez siebie koncepcji 

umowy opcji jako umowy, w ramach której uprawnionemu z opcji przyznane zostaje 

prawo kształtujące do zmiany istniejącego stosunku opcji w stosunek prawny wynikający 

z zawarcia umowy głównej. Autor ten wskazuje, iż umowa opcji może zostać 

skonstruowana zarówno w ten sposób, iż zobowiązanemu z opcji przysługiwać będzie 

świadczenie wzajemne, jak i w sposób nieprzewidujący takiego świadczenia439. 

M. Gutowski wskazuje, iż świadczenie wzajemne może mieć zarówno charakter 

pieniężny, jak i niepieniężny440. W przypadku umowy opcji zawierającej świadczenie 

wzajemne, jest ono dane w zamian za przyznanie przez zobowiązanego z opcji 

uprawnionemu z opcji uprawnienia kształtującego (według konstrukcji, którą za 

właściwszą uznaje autor niniejszej pracy – kompetencji do przyjęcia oferty) 

umożliwiającego zawarcie umowy o określonej treści. W przypadku umowy opcji 

niezawierającej świadczenia wzajemnego, jedna strona przyznaje drugiej uprawnienie 

kształtujące (kompetencję do przyjęcia oferty), na którego przyznanie druga strona 

wyraża zgodę.  

 
436 M. Krajewski, Konstrukcja…, str. 603.  
437 Ibidem. 
438 Traktowanie uprawnienia do przyjęcia oferty jako czynności przysparzającej przyjmuje m.in. 

A. Jakubiec, Opcja…, str. 249.  
439 M. Gutowski, Umowa…, str. 132.  
440 Ibidem.  
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Z powyższymi rozważaniami należy się zgodzić. W przypadku umowy opcji 

niezawierającej jednak świadczenia wzajemnego należnego zobowiązanemu z opcji, 

należy zaznaczyć, iż sytuacja taka będzie znajdowała co do zasady zastosowanie jedynie 

w przypadku opcji zastrzeżonej na zabezpieczenie (causa cavendi). Co do zasady musi 

bowiem istnieć podstawa zaciągnięcia określonego zobowiązania.  

3.3.2.4. Świadczenie wzajemne w umowie opcji zobowiązującej do 

złożenia oferty 

Omawiając zagadnienie świadczenia wzajemnego w ramach konstrukcji umowy opcji 

zobowiązującej do złożenia oferty, zasadniczo powtórzyć można uwagi podniesione 

powyżej, w odniesieniu do konstrukcji umowy zawierającej w swojej treści ofertę. 

W kontekście rozważań dotyczących świadczenia wzajemnego analogiczna będzie 

bowiem sytuacja, gdy świadczenie takie miałoby przysługiwać w zamian za złożenie 

oferty w samej umowie opcji, jak również gdy miałoby ono przysługiwać w zamian za 

zobowiązanie się do złożenia oferty441. W sensie ekonomicznym uprawniony z opcji 

płaciłby bowiem za to, iż w okresie związania opcją będzie przysługiwało mu 

uprawnienie do wykonania uprawnienia opcyjnego (przyjęcia oferty).  

Podsumowując więc wcześniejsze rozważania, w ocenie autora niniejszej pracy wydaje 

się możliwe zawarcie umowy nienazwanej, w której jedna ze stron zobowiązywałaby się 

do złożenia oferty o treści uzgodnionej pomiędzy stronami, dopuszczającej zastrzeżenie 

świadczenia wzajemnego. W takim ujęciu prawo do przyjęcia oferty stanowiłoby 

przysporzenie po stronie uprawnionego z opcji.  

Na gruncie omawianej konstrukcji stanowisko takie podziela także M. Krajewski, 

w ocenie którego umowa opcji może mieć charakter zarówno odpłatny, jak 

i nieodpłatny442. W takim ujęciu, w ramach umowy opcji jedna ze stron umowy opcji 

zobowiązuje się do złożenia oferty, natomiast druga strona wyraża zgodę na zaciągnięcie 

zobowiązania o określonej treści (w przypadku opcji nieodpłatnej) lub zaciąga swoje 

zobowiązanie do zapłaty premii opcyjnej w celu pozyskania zobowiązania wystawcy 

opcji (w przypadku opcji odpłatnej)443. W ocenie autora niniejszej pracy, w tym 

pierwszym przypadku będzie to znajdowało co do zasady zastosowanie jedynie 

 
441 Odmienny pogląd w tej sprawie wyraża M. Krajewski – por. uwagi do rozdziału 3.3.2.3 powyżej.  
442 M. Krajewski, Konstrukcja…, str. 603.  
443 Ibidem, str. 604.  



139 

 

w przypadku opcji zastrzeżonej na zabezpieczenie (causa cavendi). Co do zasady musi 

bowiem istnieć podstawa zaciągnięcia określonego zobowiązania, tj. zobowiązania do 

złożenia oferty o określonej treści. 

3.3.2.5. Świadczenie wzajemne w umowie opcji opartej o instytucję 

warunkowej umowy sprzedaży 

Przechodząc do konstrukcji umowy opcji opartej o warunkową umowę sprzedaży, 

w pierwszej kolejności zauważyć należy, iż ewentualne świadczenie wzajemne, które 

zostałoby zastrzeżone w umowie opcji, nie mogłoby zostać uznane za element ceny 

sprzedaży, gdyż w przypadku braku wykonania opcji intencją stron nie byłby jego 

zwrot444.  

M. Gutowski odrzuca dopuszczalność konstrukcji, w której w umowie opcji zostałoby 

zastrzeżone świadczenie na rzecz zobowiązanego z opcji w zamian za wpisanie do 

umowy warunku zawieszającego, stwierdzając, że „w zakresie premii opcyjnej umowa 

nie byłaby umową warunkową, a konstrukcja umowy uwarunkowanej częściowo, 

z uwagi na niejednorodny charakter prawny, jest mało pomocna w praktyce 

i sztuczna”445. Argument ten nie wydaje się przekonujący. W piśmiennictwie, na gruncie 

art. 89 k.c., powszechnie przyjmuje się możliwość uzależnienia tylko niektórych skutków 

czynności prawnej od warunku446. W ocenie autora dopuszczalne byłoby zastrzeżenie 

świadczenia wzajemnego w umowie opcji opartej na konstrukcji warunkowej umowy 

sprzedaży. Zawarta w ten sposób umowa stanowiłaby umowę nienazwaną, w której, 

w zamian za zobowiązanie się do określnego świadczenia przez uprawnionego z opcji, 

otrzymywałby on przysporzenie polegające na możliwości wykonania uprawnienia 

z opcji w okresie związania opcją.  

Dopuszczalne będzie także zawarcie umowy opcji w oparciu o omawianą konstrukcję, 

w przypadku gdy nie zostanie zastrzeżone świadczenie wzajemne. Najczęściej będzie to 

miało miejsce, kiedy umowa opcji zostanie zawarta na zabezpieczenie innych roszczeń 

uprawnionego z opcji. W takiej sytuacji, pomimo tego, iż causa umowy sprzedaży jest 

 
444 G. Wiaderek, Umowa…, str. 12. 
445 M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 95. Kwalifikację premii opcyjnej jako wynagrodzenia za „wpisanie” 

do treści umowy warunku zawieszającego proponuje L. Sobolewski (jednocześnie zauważając jednak, iż 

koncepcja umowy sprzedaży pod warunkiem zawieszającym nie przystaje do umowy opcji) – 

L. Sobolewski, Umowa…, str. 7. 
446 M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 89, Nb. 20; P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny..., 

komentarz do art. 89, Nb. 4; R. Strugała [w:] Kodeks cywilny (2017)..., komentarz do art. 89, Nb. 7.  
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co do zasady causa obligandi vel acquirendi, w przypadku gdy umowa sprzedaży byłaby 

zawierana na zabezpieczenie (także w przypadku np. przewłaszczenia na 

zabezpieczenie), przyjąć należałoby, iż causa takiej czynności będzie causa cavendi447. 

W ocenie autora dopuszczalne byłoby także zawarcie umowy opcji niezawierającej 

świadczenia wzajemnego w oparciu o omawianą konstrukcję, także wtedy, gdy umowa 

taka nie byłaby zawierana na zabezpieczenie. Umowa taka stanowiłaby bowiem 

kodeksowo rozumianą warunkową umowę sprzedaży. Taka sytuacja wydaje się jednak 

mało prawdopodobna w praktyce, bowiem co do zasady zobowiązany z opcji będzie 

decydował się na zawarcie umowy w związku z motywacją związaną z otrzymaniem 

świadczenia wzajemnego lub w związku z koniecznością zabezpieczenia swojego długu 

wobec uprawnionego z opcji.  

3.3.2.6. Uwagi podsumowujące 

Podsumowując, w ocenie autora, w ramach każdej z omawianych w niniejszej pracy 

konstrukcji umowy opcji dopuszczalne będzie zastrzeżenie świadczenia wzajemnego 

(wkładając umowy opcji w ramy czynności kauzalnych, podstawą zawarcia umowy 

byłaby causa obligandi vel acquirendi). Podkreślić jednak należy, iż w praktyce 

analizowania umów opcji często trudno będzie wyinterpretować relację pomiędzy 

zobowiązaniem się z umowy opcji a konkretnym świadczeniem wzajemnym. W prostej 

umowie opcji strony wzajemnie mogą się zobowiązać wobec siebie z opcji, tak iż np. 

strona A będzie uprawnionym z opcji call wobec B, natomiast B będzie uprawniony 

z opcji put wobec A. W tym ujęciu motywacją A do zobowiązania się na gruncie opcji 

put byłoby wzajemne zobowiązanie się B na gruncie opcji call (i odwrotnie, motywacją 

B do zobowiązania się na gruncie opcji call byłoby wzajemne zobowiązanie się A na 

gruncie opcji put). W bardziej złożonych stosunkach prawnych (np. skomplikowanych 

umowach inwestycyjnych, umowach joint venture) przypisanie konkretnego świadczenia 

należnego zobowiązanemu z opcji może nie być w praktyce możliwe. Umowy takie 

zawierają w sobie szereg zobowiązań obydwu stron, które rozpatrywane razem określają 

dopiero sposób rozłożenia interesów stron.  

 
447 Tak m.in. J. Kondek, Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie w praktyce notarialnej, 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, str. 6. Odmiennie A. Szlęzak, Przewłaszczenie na 

zabezpieczenie rzeczy przyszłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomości, Rejent 1995/2, 

str. 117. 
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Dopuszczalne będzie także zawieranie umów opcji w oparciu o powyższe konstrukcje, 

w których świadczenie wzajemne nie zostanie zastrzeżone na rzecz zobowiązanego 

z opcji. Zasadniczo rozwiązanie takie będzie dopuszczalne w przypadku umów opcji 

zawartych na zabezpieczenie (causa cavendi), jednakże w przypadku umowy opcji 

opartej o konstrukcję umowy przedwstępnej oraz w przypadku umowy opcji opartej 

o konstrukcję warunkowej umowy sprzedaży za dopuszczalne należałoby uznać 

zawieranie takich umów także w przypadku, gdy ich causa nie będzie causa cavendi. 

W takiej bowiem sytuacji mielibyśmy do czynienia z kodeksowo określoną jednostronnie 

zobowiązującą umową przedwstępną oraz warunkową umową sprzedaży.  

3.3.3. Kształtowanie w umowie opcji podstaw do ustalenia ceny sprzedaży 

praw udziałowych 

Jednym z niezbędnych elementów testu umowy opcji, przesądzających o dopuszczalności 

zakwalifikowania danego stosunku prawnego jako umowy opcji, jest określenie 

essentialia negotii umowy sprzedaży praw udziałowych, tzn. ceny, po jakiej zostanie 

dokonane zbycie udziałów lub akcji będących przedmiotem umowy opcji oraz samego 

przedmiotu umowy opcji. Elementy te stanowią warunek prawny dojścia do skutku 

umowy sprzedaży448.  

Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii ceny, zauważyć należy, iż 

w najprostszym scenariuszu cena taka zostanie określona wprost jako konkretna wartość 

liczbowa już w samej umowie opcji.  

Takie rozwiązanie może jednak nie być wystarczające, w szczególności biorąc pod 

uwagę, iż pomiędzy zawarciem umowy opcji a wykonaniem opcji może upłynąć dłuższy 

okres. Wartość spółki w momencie podpisywania umowy opcji może (a nawet co do 

zasady będzie) się różnić od jej wartości w momencie wykonywania opcji. W celu 

większego uelastycznienia wzajemnej relacji, strony mogą chcieć wprowadzić do umowy 

opcji szereg bardziej złożonych mechanizmów, na podstawie których będzie możliwe 

ustalenie ceny sprzedaży.  

Podstawą prawną do określenia ceny za udziały lub akcje w sposób inny niż poprzez 

wskazanie konkretnej wartości liczbowej jest art. 536 k.c. Art. 536 § 1 k.c. stanowi, iż 

„cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia”. Art. 536 § 2 k.c. stanowi 

 
448 Z. Banaszczyk [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Art. 450–1088, Warszawa 2021, komentarz do art. 536, 

Nb. 1.  
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z kolei, iż „Jeżeli z okoliczności wynika, że strony miały na względzie cenę przyjętą 

w stosunkach danego rodzaju, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodziło o cenę 

w miejscu i czasie, w którym rzecz ma być kupującemu wydana”.  

Co do normy wyrażonej w art. 536 § 2 k.c., w odniesieniu do umowy sprzedaży praw 

udziałowych trudno sobie wyobrazić możliwość jej zastosowania. Cena za udziały lub 

akcje jest zależna od szeregu różnych okoliczności (wielkości prowadzonego 

przedsięwzięcia, zadłużenia spółki, rynku, na którym działa dana spółka itd.) i brak jest 

możliwości określenia „ceny przyjętej w stosunkach danego rodzaju”449. Konsekwentnie, 

w razie braku określenia ceny oraz podstaw do jej ustalenia, brak będzie essentialia 

negotii umowy sprzedaży. 

Z punktu widzenia rozważań zawartych w niniejszej pracy istotne będzie więc określenie, 

na czym może polegać wskazanie podstaw do ustalenia ceny zgodnie z art. 536 § 1 k.c. 

Przepisy kodeksu cywilnego nie dają jasnej odpowiedzi na to pytanie. Brak 

bezpośredniego sprecyzowania w ustawie, o jakie podstawy do ustalenia ceny może 

chodzić, jest rozwiązaniem prawidłowym, gdyż pozwala ono na elastyczne podejście 

stron do określenia ceny uwzględniającej interes stron konkretnej umowy.  

Określając ogólne ramy, w jakich może zostać wskazana podstawa do określenia ceny, 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 grudnia 2004 r. wskazał, iż podstawy do wyznaczenia 

ceny „muszą być stabilne i konkretne, określone w sposób stanowczy i jednoznaczny”450. 

Trzymanie się powyższych ram jest kluczowe, gdyż brak możliwości określenia ceny na 

podstawie reguł wskazanych w umowie opcji prowadzić będzie do nieważności umowy 

zawartej w wyniku wykonania opcji451. 

Mając na uwadze powyższe, wyodrębnić można kilka ogólnych, występujących 

w praktyce sposobów wskazywania podstaw do określenia ceny: (i) odwołanie do 

obiektywnych kryteriów; (ii) wyznaczenie ceny przez osobę trzecią; jak również (iii) 

wyznaczenie ceny przez jedną ze stron.  

 
449 Teoretycznie wyobrazić można sobie taką sytuację w przypadku nabywania pustych spółek (tzw. spółek 

„off-the-shelf”). W odniesieniu do takich spółek podmioty zajmujące się ich sprzedażą posiadają 

precyzyjnie określone cenniki.  
450 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2004, sygn. akt V CK 291/04.  
451 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2004, sygn. akt V CK 291/04; Z. Banaszczyk [w:] 

Kodeks…, komentarz do art. 536, Nb. 8.  
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Najczęstszym sposobem wyznaczenia ceny w umowach opcji jest jej wyznaczenie na 

podstawie obiektywnych kryteriów, określonych w samej umowie opcji, przeważnie 

poprzez odniesienie do wyników finansowych spółki. Przez kryteria obiektywne 

rozumieć należy takie podstawy, które pozwalają na określenie ceny w oderwaniu od 

bezpośredniego czynnika woli jakiejkolwiek innej osoby452. Kryteria te mogą odnosić się 

zarówno do stanu sprzed lub z dnia zawarcia umowy, jak również do zdarzeń przyszłych 

(w tym dnia zawarcia umowy sprzedaży w wyniku wykonania umowy opcji)453. 

Przykładowo punktem odniesienia może by EBITDA454 spółki pomnożona przez przyjęty 

przez strony mnożnik. Mnożnik może być także zależny od sytuacji, w jakiej dana opcja 

będzie wykonywana, tj. np. wykonanie opcji call w sytuacji, gdy warunkiem wykonania 

danej opcji było działanie drugiej strony umowy opcji na szkodę wspólnego 

przedsięwzięcia może być oparte o niższy mnożnik niż w przypadku wykonania umowy 

opcji w innych sytuacjach (niemających charakteru „kary”). Od wyniku powyższej 

kalkulacji co do zasady odejmowane będzie zadłużenie spółki, dodawana będzie 

natomiast wartość środków pieniężnych na rachunkach spółki (tzw. zasada cash-free 

debt-free), a następnie uzyskana wartość będzie dzielona przez liczbę wszystkich 

udziałów lub akcji w spółce i mnożona przez liczbę udziałów lub akcji będących 

przedmiotem danej czynności prawnej. W niektórych sytuacjach kluczowa dla określenia 

ceny za udziały (akcje) może być natomiast wartość głównego aktywa danej spółki. 

Przykładowo spółka może być właścicielem atrakcyjnie położonej nieruchomości, na 

której planowane jest postanowienie biurowca. W takiej sytuacji to wartość takiej 

nieruchomości, a nie EBITDA determinować będzie rynkową wartość udziałów (akcji) 

takiej spółki. W podsumowaniu badań empirycznych dotyczących konkretnych 

postanowień umowy opcji (rozdział 3.4 poniżej) opisana została większa liczba 

przykładów, na podstawie umów występujących w praktyce obrotu.  

W formułach cenowych wprowadza się także często odwołania do wskaźników 

publikowanych przez urzędy statystyczne, instytucje branżowe, czasopisma, giełdy itp., 

które wpływają np. na modyfikację ceny bazowej ustalonej na etapie podpisywania 

 
452 R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, red. 

J. Gudowski, Warszawa 2017, komentarz do art. 536, Pkt. 3.  
453 Por. M. Ciszkiewicz [w:] Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć, red. B. Marcinkowski, Warszawa 

2020, str. 125.  
454 Tj. zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań 

oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji 

rzeczowych aktywów trwałych. 
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umowy opcji. W przypadku umów opcji zawartych na dłuższy okres pojawia się 

wątpliwość co do sposobu wyliczenia ceny w przypadku, gdy dany wskaźnik przestanie 

być publikowany w momencie ustalania ceny. W piśmiennictwie przyjmuje się, iż 

w takiej sytuacji pod uwagę powinien być wzięty najbardziej zbliżony pod względem 

funkcjonalnym wskaźnik455. Ze względu na potencjalne wątpliwości wskazane jest 

uregulowanie takiej sytuacji już bezpośrednio w umowie opcji (np. przez określenie 

zastępczego wskaźnika, wskazanie, iż zastosowanie znajdzie ostatni opublikowany 

wskaźnik lub wyznaczenie eksperta, który miałby wskazać zastępczy wskaźnik).  

Inną z metod określenia ceny może być odniesienie się do nakładów poniesionych na 

daną inwestycję, co może mieć miejsce w umowach joint venture, w których strony 

zobowiązują się do rozpoczęcia wspólnej inwestycji. Metoda taka nie znajdzie co do 

zasady zastosowania w spółkach o dłuższej historii.  

Zauważyć należy, iż w każdym przypadku konieczne będzie faktyczne wyliczenie, 

w oparciu o określone w umowie mechanizmy, jaka będzie ostateczna cena sprzedaży. 

W praktyce będzie to dokonywane przez jedną ze stron. Co do zasady będzie to osoba 

uprawniona z opcji, która w ramach składania swojego oświadczenia o wykonaniu opcji 

będzie wskazywała od razu dokonane przez siebie wyliczenie ceny. Na wypadek 

zakwestionowania wyliczenia przez drugą ze stron, umowa opcji może przewidywać 

procedurę weryfikacji (dookreślenia) ceny przez niezależnego eksperta.  

Co do kwestii oznaczenia ceny przez osobę trzecią lub rzeczoznawcę, rozwiązanie takie 

nie rodzi wątpliwości prawnych w sytuacji, gdy umowa przewiduje obiektywne kryteria 

kalkulacji ceny456. W takiej bowiem sytuacji określenie ceny dokonywane przez daną 

osobę trzecią jest w praktyce czynnością techniczną polegającą na podstawieniu 

aktualnych danych do wzoru ustalonego przez strony umowy opcji.  

W odniesieniu do wyznaczenia ceny przez osobę trzecią na podstawie subiektywnej 

oceny, orzecznictwo także dopuszcza oszacowanie ceny przez rzeczoznawcę lub osobę 

trzecią457. Przez subiektywną wycenę należy tutaj rozumieć nie podjęcie swobodnej, 

 
455 R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 536, pkt. 5. R. Trzaskowski dodaje też, iż 

w przypadku gdy z okoliczności wynika, iż strony zgodziły się wyłącznie na ściśle określony wskaźnik, 

wtedy zachodzi pierwotna niemożliwość świadczenia.  
456 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2003 r., sygn. akt I CK 329/02.  
457 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 r., I ACa 1609/16; wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 10 lipca 2003, sygn. akt I CKN 487/01. Częściowo odmienne stanowisko zostało 

przedstawione przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 grudnia 2004 r. (sygn. akt V CK 291/04), w którym 
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nieopartej na żadnych kryteriach decyzji co do tego, jak cena ma zostać określona, lecz 

podjęcie takiej decyzji w oparciu o mierzalne kryteria (zmierzające do określenia 

wartości rynkowej udziałów lub akcji). W innym wypadku nie byłoby możliwe 

dokonanie sądowej kontroli prawidłowości wyznaczenia ceny przez osobę trzecią 

(biegłego, rzeczoznawcę). Kryteria te nie muszą przy tym wynikać z samej umowy opcji, 

lecz mogą zostać przyjęte przez osobę dokonującą wyceny. W praktyce często w umowie 

wprowadzone zostanie ogólne sformułowanie, iż np. wycena powinna zostać dokonana 

poprzez zastosowanie konkretnej metody wyceny (np. metody DCF458 tj. metody 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub np. metody porównawczej), bez 

jednoczesnego określania dokładnych podstaw takiej metody.  

W odniesieniu do sytuacji, w której to osoba trzecia ma dokonać wyliczenia ceny, pojawia 

się pytanie o skutki braku dokonania takiego wyliczenia przez tę osobę (z powodu 

odmowy, śmierci itp.). W doktrynie napotkać można dwa główne stanowiska co do 

omawianej sytuacji. 

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem umowa nie dochodzi do skutku ze względu na brak 

spełnienia się warunku zawieszającego (którym było określenie ceny przez osobę 

trzecią)459. Zgodnie z drugim stanowiskiem oznaczenie ceny przez osobę trzecią nie 

stanowi warunku w rozumieniu art. 89 k.c., natomiast brak oznaczenia ceny oznacza brak 

koniecznego elementu umowy sprzedaży, skutkując nieważnością umowy460. Bez 

względu na to, które z tych stanowisk zostałoby przyjęte, nie dojdzie do zawarcia 

skutecznej umowy, przenoszącej prawa udziałowe.  

Warto także zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez R. Trzaskowskiego, w ocenie 

którego „gdy osoba trzecia, która miała określić cenę, nie czyni tego we właściwym 

czasie (nie może albo nie chce tego uczynić) (…) każda ze stron może – wypełniając lukę 

 
Sąd wskazał, iż określenie ceny wynikowej przez osobę trzecią nie daje się pogodzić z konstrukcją ceny 

jako uzgodnionego przez obie strony przedmiotowo istotnego elementu umowy sprzedaży. Kupujący nie 

może bowiem pozostawać w stanie niepewności co do tego, czy posiada wystarczające środki finansowe 

na dokonanie transakcji handlowej. Orzeczenie to zostało skrytykowane w piśmiennictwie (por. E. Habryn-

Chojnacka [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, 

komentarz do art. 536, Nb. 8). Krytykę tą należy podzielić. 
458Ang. Discounted cash flows. Metody dochodowe (w tym metodę DCF) jako jeden ze sposobów 

przystających do określenia wartości praw udziałowych w transakcjach zbycia praw udziałowych 

(w przeciwieństwie do wszelkich czynności prawnych pomiędzy spółką a wspólnikiem lub 

akcjonariuszem) wskazuje A. Szumański, Spór o metodę wyceny w prawie spółek handlowych na 

przykładzie wykładni art. 65 § 1 k.s.h., PPH 2012/05, str. 8.  
459 C. Żuławska [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I-II, red. 

G. Bieniek, Warszawa 2011, komentarz do art. 536, pkt. 2. 
460 E. Habryn-Chojnacka [w:] Kodeks…, komentarz do art. 536, Nb. 8.  
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w umowie (art. 56) – powierzyć określenie ceny innej osobie trzeciej”461. Należy jednak 

podkreślić, iż pogląd R. Trzaskowskiego zdaje się odnosić jedynie do sytuacji, gdy 

w umowie zostały określone jasne kryteria wyliczenia ceny i działanie osoby trzeciej ma 

charakter techniczny. W praktyce warto jest w umowie opcji uregulować tę sytuację w ten 

sposób, aby możliwe było uniknięcie powyższej sytuacji, np. poprzez wskazanie 

dodatkowych osób trzecich (w razie gdyby pierwsza wskazana osoba trzecia nie dokonała 

wyceny) lub wprowadzenie zastępczego mechanizmu.  

Warto podkreślić, iż wskazanie osoby trzeciej nie musi oznaczać wskazania konkretnej 

osoby fizycznej. Dopuszczalne jest wskazanie np. określonych firm doradczych462. 

W praktyce w umowie wskazuje się np. konkretną firmę z tzw. wielkiej czwórki lub 

wprowadza się mechanizm, zgodnie z którym określenia ceny dokonać ma wybrany przez 

jedną ze stron podmiot z listy zaakceptowanych podmiotów wskazanych w umowie lub 

przykładowo podmiot z listy firm autorskich wskazanych w określonych rankingach (co 

do zasady z wyłączeniem podmiotów będących w danym momencie audytorami stron 

umowy opcji). Rozwiązanie wskazujące na konkretne firmy wydaje się mieć nad 

wskazaniem określonych osób fizycznych tę przewagę, iż zmniejsza znacząco 

prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której osoba trzecia odmówi lub nie będzie 

mogła obiektywnie dokonać określenia ceny (np. z powodu śmierci).  

Co do konstrukcji, w której cena zostanie oznaczona przez jedną ze stron, zauważyć 

należy w pierwszej kolejności, iż konstrukcję taką należy odróżnić od wskazanej powyżej 

sytuacji, gdy umowa określa mechanizm wyliczenia ceny, a jedna ze stron jest jedynie 

zobligowana do dokonania odpowiedniego wyliczenia (np. w momencie wykonania 

opcji). W takiej bowiem sytuacji umowa opcji przewiduje obiektywne kryteria, które 

pozwoliłyby każdej, posiadającej wymagane kompetencje, osobie na wyliczenie ceny463. 

Sytuacja, w której z kolei cena będzie mogła zostać dowolnie określona przez jedną ze 

stron, budzi więcej kontrowersji. Niektórzy Autorzy dopuszczają taką możliwość bez 

określania dodatkowych kryteriów, które musza zostać spełnione464. Część Autorów 

 
461 R. Trzaskowski, Cz. Żuławska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 389, pkt. 5.  
462 M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 337, Nb. 22. 
463 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I CSK 505/09.  
464 P. Piasecka, Jednostronne oznaczenie ceny, TPP, 2009/1–2, str. 158.  
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dopuszcza z kolei mechanizm określenia ceny przez jedną ze stron, zastrzegając przy tym, 

iż wyznanie ceny musi zostać dokonane na zasadach słuszności465.  

W ocenie autora niniejszej pracy dopuszczalność określania ceny przez jedną ze stron 

(bez względu na to, czy umowa odnosiłaby się do zasad słuszności, czy nie) należy 

odrzucić. Sytuacja taka wprowadza bowiem trudną do zaakceptowania nierównowagę 

stron i w konsekwencji należałoby takie postanowienie umowne, a w konsekwencji całą 

umowę sprzedaży uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nieważną466. 

Mając na uwadze powyższe argumenty, niektórzy Autorzy dopuszczają mechanizm 

swobodnego określenia ceny przez jedną ze stron, w przypadku gdy na rzecz drugiej 

strony zostanie zastrzeżone prawo odstąpienia od umowy, jeżeli cena okaże się 

nieakceptowalna467. 

Podsumowując, strony nie są zobowiązane do określenia w umowie opcji ceny za 

sprzedawane w ramach wykonania umowy opcji udziały lub akcje jako wartości 

liczbowej, lecz mogą wprowadzić odpowiednie podstawy do wyliczenia ceny. Podstawy 

takie muszą mieć charakter obiektywny bądź odwoływać się do określenia ceny przez 

osobę trzecią. Co do zasady nie będzie natomiast dopuszczalne pozostawienie swobody 

określenia ceny jednej ze stron. 

Powyższe rozważania znajdą zastosowanie do wszystkich z opisywanych w niniejszej 

pracy dopuszczalnych koncepcji kreowania umów opcji. Dopuszczalność zastosowania 

art. 536 k.c. nie rodzi żadnych wątpliwości w odniesieniu o umowy opcji skonstruowanej 

w oparciu o warunkową umowę sprzedaży. W odniesieniu z kolei do pozostałych 

konstrukcji, jak, w odniesieniu do umowy przedwstępnej wskazuje J. Grykiel, strony 

mogą nie wskazywać dokładnej ceny, aby uzyskać większą elastyczność oraz 

zabezpieczyć się przed zmianą warunków, która może nastąpić między zawarciem 

umowy przedwstępnej a zawarciem umowy przyrzeczonej468. W takiej sytuacji 

w momencie kształtowania umowy przyrzeczonej należy zastosować ten mechanizm 

i ustalić kwotę odpowiadającą uzgodnionej cenie469. Na gruncie rozważań dotyczących 

 
465 Z. Banaszczyk [w:] Kodeks…, komentarz do art. 536, Nb. 2. Rozwiązanie takie zdaje się także 

dopuszczać R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 536, pkt. 10.  
466 Podobnie m.in. K. Haładyj, M. Tulibacka [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 

2020, komentarz do art. 536, Nb. 1. Autorzy ci wskazują także na nadmierny stan niepewności po drugiej 

stronie umowy.  
467 R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny..., komentarz do art. 536, pkt. 14.  
468 J. Grykiel [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny (tom II), komentarz do art. 390, Nb. 61.  
469 Ibidem.  
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oferty P. Machnikowski i Z. Radwański wskazują z kolei, iż „w szczególności zbędne 

jest wyznaczanie tej treści [treści oferty – przyp. autora] w zakresie, w jakim ustawa 

pozwala określić ją przez wskazanie tylko podstaw do jej ustalenia (np. ceny, art. 

536 k.c.)470”. Sąd Najwyższy wskazał z kolei, iż „na gruncie art. 536 § 1 KC dopuszczalne 

jest w ofercie ustalenie ceny przez odesłanie do wyceny biegłego”471.  

3.3.4. Określenie przedmiotu umowy głównej 

Jak zostało wskazane powyżej, niezbędnym elementem umowy opcji jest określenie 

przedmiotu umowy sprzedaży, do której zawarcia dojdzie w wyniku wykonania opcji. 

Pomiędzy momentem zawarcia umowy opcji a momentem wykonania umowy opcji stan 

posiadania udziałów w spółce może się zmieniać. Przykładowo strona umowy opcji 

mogła nabyć dodatkowe udziały lub akcje od innego ze wspólników lub akcjonariuszy, 

lub nowe udziały lub akcje mogły przez stronę umowy opcji zostać objęte w wyniku 

podwyższenia kapitału zakładowego w spółce. Intencją stron umowy opcji może być 

objęcie opcją nie tylko udziałów lub akcji posiadanych w momencie zawierania umowy 

opcji, ale także takich, które dopiero staną się własnością zobowiązanego z opcji 

(w przypadku opcji call) lub uprawnionego z opcji (w przypadku opcji put). W takiej 

sytuacji strony będą w umowie opcji wskazywać, iż opcja obejmuje wszystkie posiadane 

w momencie wykonania opcji akcje lub udziały.  

Taką konstrukcję umowy opcji, określającą jej dokładny przedmiot poprzez odniesienie 

do praw udziałowych będących w posiadaniu strony umowy opcji w momencie 

wykonania opcji, należy uznać za dopuszczalną.  

W piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się, iż istotne jest „ustalenie przedmiotu 

świadczenia sprzedawcy w stopniu potrzebnym dla zindywidualizowania tego 

przedmiotu najpóźniej w momencie wykonania umowy472”. Wskazane powyżej typowe, 

stosowane w praktyce, określenie przedmiotu umowy opcji (odnoszące się do wszystkich 

posiadanych udziałów) mieści się w kategorii określenia przedmiotu w sposób 

indywidualizujący go w wystarczający sposób. Wskazuje się także, iż przedmiotem 

umowy sprzedaży mogą być przyszłe prawa z udziałów oraz prawa z papierów 

 
470 P. Machnikowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 428. 
471 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2003, sygn. akt I CKN 487/01. 
472 Z. Banaszczyk [w:] Kodeks…, komentarz do art. 535, Nb. 15. Podobnie E. Habryn-Chojnacka [w:] 

Kodeks…, komentarz do art. 535, Nb. 51.  



149 

 

wartościowych (np. akcji)473. Istotne jest jedynie wystarczająco precyzyjne 

zindywidualizowanie takiego prawa. Możliwość objęcia umową sprzedaży praw 

przyszłych będzie miała szczególne znaczenie w sytuacji, gdy umowa opcji będzie miała 

dotyczyć praw udziałowych, które zostaną dopiero utworzone w wyniku dokonania 

w spółce podwyższenia kapitału zakładowego.  

W odniesieniu do koncepcji kreowania umów opcji jako warunkowych umów sprzedaży 

oraz umów ofertowych (w tym obejmujących zobowiązanie do złożenia oferty) powyższe 

rozważania znajdą bezpośrednie zastosowanie, jako że dotyczyłby wtedy bezpośrednio 

umowy sprzedaży bądź oferty, która stanowi z kolei element konstrukcyjny umowy 

sprzedaży.  

Należy w tym miejscu zauważyć, iż zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie, 

także w odniesieniu do umowy przedwstępnej powszechnie przyjmuje się, iż strony 

w umowie przedwstępnej nie muszą określać dokładnie przedmiotu umowy, a jedynie 

określić sposób określenia takiego przedmiotu w przyszłości474. Istotne jest, aby sposób 

określenia przedmiotu umowy miał charakter obiektywny, dający się zastosować bez 

udziału stron oraz bez względu na ich wolę475.  

3.4. Podsumowanie badań empirycznych w zakresie określonych postanowień 

umowy opcji 

W rozdziale drugim dokonane zostało podsumowanie badań empirycznych 

przeprowadzonych przez autora (dokonane na próbie 39 umów opcji), dotyczących 

konstrukcji stosowanych przez strony przy zawieraniu umów opcji. W niniejszym 

rozdziale podsumowane zostaną konkluzje z tego badania, dotyczące poszczególnych 

postanowień zawartych w umowach opcji, w tym w szczególności postanowień 

omówionych powyżej w niniejszym rozdziale.  

W zakresie terminu związania opcją najczęściej przyjmowanym przez strony 

rozwiązaniem (w 20 na 39 przebadanych umów, co stanowi ok. 51% przypadków) było 

 
473 Ibidem, Nb. 6.  
474 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 r., sygn. akt V CSK 163/09; Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CSK 20/08. Podobnie wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 24 września 2003 r., sygn. akt III CKN 493/01, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2013 r., 

sygn. akt I ACa 541/13. W piśmiennictwie podobnie m.in. R. Trzaskowski, Cz. Żuławska [w:] Kodeks…, 

komentarz do art. 389, pkt. 4.  
475A. Rzetecka – Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2011, 

komentarz do art. 389, pkt. 24. 
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zastrzeganie terminu końcowego związania opcją (co samo w sobie stanowiłoby 

scenariusz drugi, zgodnie ze scenariuszami opisanymi w rozdziale 3.3.1.1), przy czym 

w każdym z tych przypadków wykonanie uprawnienia opcyjnego wymagało 

jednocześnie spełnienia się określonego warunku zawieszającego. W przypadku 9 umów 

(ok. 23% umów) strony określały termin początkowy związania opcją (występujący np. 

3 lata po dniu zawarcia umowy opcji), łącząc go jednocześnie z terminem końcowym. 

Takie rozwiązanie jest zgodne ze scenariuszem 4. W przypadku 6 umów (ok. 15% umów) 

strony zastrzegły jedynie termin końcowy, bez jednoczesnego zastrzegania warunku 

(scenariusz 2 w czystej postaci). W przypadku 3 umów (ok. 7,5%) strony zastrzegły 

termin początkowy (co samo w sobie stanowiłoby scenariusz 3) z jednoczesnym 

zastrzeżeniem warunku rozwiązującego. W przypadku jednej umowy (ok. 2,5%) strony 

zastrzegły jedynie warunek, bez określania jakichkolwiek dodatkowych terminów.  

Wśród zastrzeganych przez strony warunków wykonania opcji przez uprawnionego 

wymienić można m.in.:  

a) uzyskanie określonej koncesji przez spółkę476;  

b) zmianę kontroli nad wspólnikiem (w zależności od tego, którego ze wspólników 

dotyczyłaby taka zmiana kontroli, wspólnik taki byłby uważany za 

zobowiązanego z opcji);  

c) rozwiązanie umowy dystrybucyjnej zawartej przez uprawnionego 

i zobowiązanego z opcji z przyczyn leżących po stronie zobowiązanego z opcji 

lub z innych przyczyn (przy czym w przypadku gdy rozwiązanie umowy 

nastąpiłoby z przyczyn leżących po stronie zobowiązanego z opcji, cena za 

udziały byłaby wyższa niż w innych przypadkach. Omawiany przypadek dotyczył 

bowiem opcji put); 

d) ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa przez zobowiązanego z opcji;  

e) złamanie zakazu konkurencji przez zobowiązanego z opcji;  

f) złamanie zakazu pozyskiwania pracowników spółki przez zobowiązanego z opcji;  

 
476 W przykładach stosowanych w niniejszym podrozdziale przez „spółkę” rozumieć należy spółkę, której 

udziały lub akcje są przedmiotem opcji.  



151 

 

g) naruszenie przez zobowiązanego z opcji zasad corporate governance, ustalonych 

przez strony w umowie wspólników, np. obowiązków głosowania na 

zgromadzeniu wspólników w określony sposób, podjęcia określonych uchwał 

przez radę nadzorczą bez pozytywnego głosu członków rady nadzorczej 

wskazanych przez uprawnionego z opcji itp.;  

h) złożenie rezygnacji z funkcji członka zarządu przez zobowiązanego z opcji;  

i) brak osiągnięcia określonych wyników finansowych (np. określonego EBIT) 

przez spółkę;  

j) nieprawdziwość oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) 

złożonych przez zobowiązanego z opcji;  

k) wystąpienie sporu pomiędzy wspólnikami, uniemożliwiającego podjęcie 

wymaganych prawem lub umową spółki uchwał (przy czym konieczne byłoby 

podjęcie wcześniejszych działań polubownych);  

l) dokonanie przez spółkę inwestycji, na które mniejszościowy wspólnik nie wyraża 

zgody;  

m) naruszenie postanowień umów kredytowych przez spółkę, skutkujących 

wypowiedzeniem kredytu przez bank;  

n) powtarzające się zaniedbanie obowiązków informacyjnych zarządu spółki wobec 

uprawnionego z opcji;  

o) dokonanie przez spółkę jakichkolwiek płatności (pod jakimkolwiek tytułem) na 

rzecz podmiotów powiązanych, bez zgody mniejszościowego akcjonariusza;  

p) rażące naruszenie umowy joint venture (po uprzednim wezwaniu do zaprzestania 

naruszenia w ciągu 30 dni od dnia wezwania).  

W umowach opcji zawierających powyższe warunki w niektórych przypadkach były to 

umowy opcji call, w niektórych umowy opcji put, przy czym większość z wymienionych 

warunków mogłaby potencjalnie stanowić zarówno warunek wykonania opcji call, jak 

i opcji put. W zależności od tego, czy mielibyśmy do czynienia z opcją call, czy z opcją 

put, inne byłoby natomiast co do zasady podejście do określania ceny za prawa 

udziałowe. Przykładowo, w przypadku warunków zakładających jakąś formę 

nienależytego działania po stronie zobowiązanego z opcji (np. złamanie zakazu 
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konkurencji), jeżeli na rzecz uprawnionego z opcji zastrzeżona zostałaby opcja call, cena 

za prawa udziałowe zobowiązanego z opcji byłaby zasadniczo niższa niż ich faktyczna 

wartość rynkowa. W przypadku gdyby na rzecz uprawnionego z opcji została zastrzeżona 

opcja put, cena za prawa udziałowe uprawnionego z opcji zasadniczo byłaby wyższa niż 

ich faktyczna wartość rynkowa. W takich bowiem przypadkach opcja pełni funkcję 

swoistej kary.  

Co do kwestii miejsca występowania umowy opcji, w 5 przypadkach (ok. 13%) umowa 

opcji została zawarta jako samodzielna umowa. W pozostałych przypadkach umowa 

opcji stanowiła element bardziej złożonego stosunku prawnego, tj. umowy wspólników 

(akcjonariuszy) itp. Odnosząc się z kolei do świadczenia wzajemnego przysługującego 

zobowiązanemu z opcji, w przypadku bardziej złożonych stosunków, wyodrębnienie 

konkretnego świadczenia, które mogłoby zostać uznane za świadczenie należne w zamian 

za zobowiązanie się z opcji, nie jest w praktyce możliwe. Badanie treści takich umów 

wskazuje jednak, iż w każdym przypadku umowa taka jest sumą różnorodnych świadczeń 

po stronie zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego z opcji, i pomimo tego, iż nie jest 

możliwe wyodrębnienie konkretnego świadczenia wzajemnego, należałoby przyjąć, iż 

takie (ukryte w wiązce świadczeń uprawnionego z opcji) świadczenie istnieje. Wśród 

umów, które zostały zawarte jako samodzielne umowy (5 przypadków), w jednej umowie 

wprost zastrzeżono świadczenie wzajemne na rzecz zobowiązanego z opcji, w trzech 

przypadkach wprost wskazano, iż żadne świadczenie wzajemne nie przysługuje (były to 

umowy zawarte na zabezpieczenie innych wierzytelności uprawnionego z opcji), 

natomiast w jednym przypadku umowa milczała na temat świadczenia wzajemnego.  

Przechodząc do kwestii określenia ceny za nabywane prawa udziałowe, jedynie 

w 5 przypadkach (ok. 13%) cena została w umowach opcji określona jako określona 

wartość liczbowa. W pozostałych przypadkach (ok. 87%) zostały podane podstawy 

ustalenia ostatecznej ceny. Wśród przykładów takiej podstawy ustalenia ostatecznej ceny 

wymienić można m.in. ustalenie ceny w oparciu o: 

a) wartość pożyczki udzielonej przez jedną ze stron, powiększoną o odsetki;  

b) wartość nieruchomości posiadanej przez spółkę (przypadającą na udziały będące 

przedmiotem opcji);  

c) wzór określający cenę jednego udziału: „((znormalizowana EBITDA za 

określony rok x 7) – dług netto) / liczba wszystkich udziałów”. EBITDA została 
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w umowie zdefiniowana jako wynik netto spółki, skorygowany o szereg 

wymienionych w umowie elementów. Mnożnik został ustalony jako wartość 

zmienna, zależna od wysokości EBITDA (im wyższa EBITDA, tym wyższy 

mnożnik);  

d) sumę zaangażowania uprawnionego z opcji (rozumianego jako wkłady i wszelkie 

inne formy dokapitalizowania spółki) powiększoną o 10% za każdy rok 

posiadania przez uprawnionego z opcji udziałów w spółce;  

e) wartość aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 

obrotowy (przypadająca na akcje będące przedmiotem opcji);  

f) cenę (emisyjną), po jakiej udziały zostały objęte, pomnożoną przez 1,5 

(tylokrotnie, ile razy upłynęła rocznica podpisania umowy);  

g) cenę, którą za udziały zapłacił uprawniony z opcji (w przypadku opcji put), 

powiększoną o 3% w skali roku;  

h) ustalenia zewnętrznego eksperta;  

i) cenę, którą za udziały zapłacił uprawniony z opcji (w przypadku opcji put), 

indeksowaną średnią ważoną za każdy roczny okres stopy bazowej ustalonej 

przez Komisję Europejską, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej i wykorzystywaną do obliczania wartości pomocy publicznej 

powiększonej o 100 punktów bazowych, tj. o 1 punkt procentowy;  

j) wzór określający cenę jednego udziału: „(skorygowana EBITDA za ostatnie 

12 miesięcy – dług netto – pogorszenie kapitału pracującego netto) / suma 

udziałów w spółce”. Dług netto został zdefiniowany jako suma wszystkich 

zobowiązań finansowych spółki, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych na 

datę dokonywania obliczenia, pomniejszona o sumę wolnych środków 

pieniężnych na rachunkach i ekwiwalentów wolnych środków pieniężnych. 

Kapitał pracujący netto został zdefiniowany jako różnica pomiędzy (i) sumą 

wszystkich pozycji aktywów, z wyłączeniem wartości niematerialnych 

i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów uwzględnionych 

w kalkulacji długu netto, a (ii) sumą wszystkich pozycji pasywów, z wyłączeniem 

wartości kapitału własnego oraz pasywów uwzględnionych w kalkulacji długu 

netto. Pogorszenie kapitału pracującego netto zostało zdefiniowane z kolei jako 
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różnica pomiędzy (i) średnim stanem kapitału pracującego netto na przestrzeni 

ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów z okresu kończącego się rok przed 

datą dokonywania danego obliczenia a kapitałem pracującym netto mierzonym na 

datę dokonywania danego obliczenia, mierzonym na podstawie raportów 

okresowych.  

W wielu ze wskazanych powyżej przypadkach strony dodatkowo zastrzegały, iż ustalona 

zgodnie z formułą cena nie może być niższa niż wskazana przez strony kwota (cena 

minimalna). Takie postanowienia napotkać można było w szczególności przy opcjach 

put, w sytuacjach gdy uprawnionym z opcji był pasywny inwestor mniejszościowy.  

Co do sposobu określenia przedmiotu umowy, w 22 przypadkach (ok. 56%) udziały 

objęte opcją zostały określone jako „wszystkie udziały (akcje) przysługujące stronie”, 

ewentualnie „wszystkie udziały (akcje) przysługujące stronie w momencie wykonania 

opcji”.  

W dwóch przypadkach (ok. 5%) użyte zostało sformułowanie „wszystkie udziały 

przysługujące drugiej stronie w dniu podpisania umowy, w tym nabyte lub objęte 

w przyszłości”. Takie ujęcie przedmiotu umowy opcji, jak się wydaje, zakłada (inaczej 

niż w przypadku pierwszego wskazanego sposobu), iż w przypadku gdyby w okresie 

związania opcją doszło do zbycia praw udziałowych, które przysługiwały w dniu 

podpisania umowy, uprawniony z opcji mógłby w określonych przypadkach zostać 

objęty ochroną z opcji w oparciu o art. 59 k.c. lub 92 k.c. Kwestia potencjalnego 

ubezskutecznienia umowy zawartej pomiędzy zobowiązanym z opcji, a osobą trzecią 

zostanie szczegółowo omówiona w rozdziale piątym. W przypadku 14 umów (ok. 36%), 

została określona dokładana ilość udziałów (akcji) będących przedmiotem umowy opcji. 

W przypadku gdy dana umowa dotyczyła akcji w spółce akcyjnej, wskazane zostały także 

serie i numery akcji będących przedmiotem umowy opcji. W jednym przypadku ilość 

udziałów będących przedmiotem umowy opcji call została wskazana jako określona ilość 

początkowa, redukowana proporcjonalnie do wielkości spłaty pożyczki przez 

zobowiązanego z opcji. 

3.5. Podsumowanie 

Podsumowując zagadnienia poruszone w niniejszym rozdziale, w pierwszej kolejności 

należy przypomnieć, iż umowy opcji mieszczące się poza statutem lub umową spółki 

mogą być kształtowane w sposób zasadniczo dowolny, w granicach swobody umów. 
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W przypadku konstruowania opcji call należy jedynie brać pod uwagę maksymalny 

dopuszczalny termin dziesięcioletni (art. 338 § 2 k.s.h.). 

W niniejszym rozdziale podsumowane zostały granice kształtowania kluczowych 

elementów umowy opcji, modyfikujących podstawowe postanowienia umowy opcji 

wystarczające do spełnienia testu umowy opcji. Omówione kwestie dotyczyły (i) granic, 

w jakich ukształtowany może zostać termin związania opcją (nie zawsze bowiem 

wystarczające będzie proste określenie dnia, do jakiego możliwe jest wykonanie 

uprawnienia opcyjnego); (ii) dopuszczalności (a w pewnych okolicznościach 

konieczności) zastrzegania w umowach opcji świadczenia wzajemnego; (iii) granic 

sposobów określania ceny sprzedaży praw udziałowych; jak również (iv) granic 

sposobów określania przedmiotu umowy opcji. 

Rozdział 3.3.1 opisywał kwestie określenia terminu, w którym dopuszczalne będzie 

wykonanie opcji w oparciu o pięć podstawowych scenariuszy (brak wskazania terminu 

na wykonanie opcji lub wskazanie, iż zobowiązanie jest bezterminowe; wskazanie 

terminu maksymalnego na wykonanie uprawnienia opcyjnego; wskazanie terminu 

początkowego na wykonanie uprawnienia opcyjnego; wskazanie jednocześnie terminu 

początkowego i końcowego, jak również wskazanie określonej daty, w której może 

zostać wykonane uprawnienie opcyjne). Przyjąć należy, iż zasady dotyczące określania 

terminów związania opcją będą zależne od konstrukcji prawnej konkretnej opcji. Jak 

wskazuje w szczególności scenariusz braku określenia terminu na skorzystanie 

z uprawnienia opcyjnego, skutek może obejmować praktyczny brak możliwości 

wykonania opcji w przyszłości ze względu na wygaśnięcie uprawnienia opcyjnego 

(umowa opcji zawierająca w swojej treści ofertę) poprzez skutek w postaci zastosowania 

rocznego terminu ustawowego (umowa opcji oparta o instytucję umowy przedwstępnej), 

aż po związanie nieograniczone w czasie (umowa opcji oparta o instytucję warunkowej 

umowy sprzedaży).  

Przechodząc do analizy dokonanej w rozdziale 3.3.2, należy z kolei podsumować, iż 

zasadniczo w każdej z omawianych w niniejszej pracy konstrukcji umowy opcji 

dopuszczalne będzie zastrzeżenie świadczenia wzajemnego. Dopuszczalne będzie także 

zawieranie umów opcji w oparciu o powyższe konstrukcje, w których świadczenie 

wzajemne nie zostanie zastrzeżone na rzecz zobowiązanego z opcji. Zasadniczo 

rozwiązanie takie będzie dopuszczalne w przypadku umów opcji zawartych na 
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zabezpieczenie, jednakże w przypadku umowy opcji opartej o konstrukcję umowy 

przedwstępnej oraz w przypadku umowy opcji opartej o konstrukcję warunkowej umowy 

sprzedaży za dopuszczalne należałoby uznać zawieranie takich umów także 

w przypadku, gdy ich causa nie będzie causa cavendi. 

W zakresie określania essentialia negotii umowy głównej, wskazać należy z kolei, iż 

strony nie są zobowiązane do określenia w umowie opcji ceny praw udziałowych jako 

wartości liczbowej, lecz mogą wprowadzić odpowiednie podstawy do wyliczenia ceny. 

Podstawy takie muszą mieć charakter obiektywny bądź odwoływać się do określenia 

ceny przez osobę trzecią. Co do zasady nie będzie natomiast dopuszczalne pozostawienie 

swobody określenia ceny jednej ze stron. Strony nie muszą także określać dokładnie 

przedmiotu umowy głównej, co w przypadku umowy opcji obejmującej prawa udziałowe 

dotyczyć będzie w szczególności ilości praw udziałowych, a jedynie określić, mający 

charakter obiektywny, sposób określenia takiego przedmiotu w przyszłości. 

 



157 

 

4. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAMIESZCZANIA OPCJI CALL I OPCJI PUT 

W UMOWIE ORAZ STATUCIE SPÓŁKI 

4.1. Wprowadzenie 

W niniejszym rozdziale przeprowadzona zostanie analiza mająca na celu odpowiedź na 

pytanie o to, czy dopuszczalne jest zamieszczanie postanowień dotyczących opcji 

w umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostych spółek 

akcyjnych477, jak również w statutach spółek akcyjnych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.  

W tym celu konieczne jest dokonanie analizy kwestii swobody kształtowania 

postanowień umowy oraz statutu spółki. Ogólne uwagi dotyczące zasady swobody umów 

na gruncie kodeksu cywilnego zostały poczynione w rozdziale pierwszym. Analiza ta 

była w pierwszej kolejności niezbędna w celu odniesienia się do zagadnienia granic 

kształtowania umów opcji (znajdujących się poza umową spółki czy statutem), która 

została przeprowadzona w rozdziale trzecim. Jak zostanie szczegółowo opisane w dalszej 

części niniejszego rozdziału, regulacja dotycząca delimitacji zasady swobody umów 

została w kodeksie spółek handlowych przewidziana jedynie wobec spółki akcyjnej, 

natomiast brak jest analogicznych przepisów na gruncie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej. Kwestia ta otwiera pole do rozważań 

dotyczących tego, czy w celu określenia granic swobody kształtowania postanowień 

umowy oraz statutu spółki (w zakresie nieuregulowanym w przepisach dotyczących 

spółki akcyjnej) konieczne będzie odwołanie się do przepisów kodeksu cywilnego 

dotyczących zasady swobody umów. W tym celu w pierwszym kroku opisane zostanie 

zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do spółek handlowych (art. 

2 k.s.h.).  

Dalsza część analizy zawartej w niniejszym rozdziale będzie prowadzona w pierwszej 

kolejności w stosunku do spółki akcyjnej, a następnie dopiero w stosunku do spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej. Kolejność taka ułatwi 

prowadzenie bardziej klarownego wywodu. Jednym ze wstępnych zagadnień 

wymagających omówienia w niniejszym rozdziale jest bowiem określenie granic 

swobody kształtowania postanowień statutu i umowy spółki. W odniesieniu do spółki 

akcyjnej kodeks spółek handlowych zawiera art. 304 § 3 i 4 k.s.h. (dotyczący swobody 

 
477 W niniejszym rozdziale, jeżeli nie zostanie wskazanej inaczej, przez pojęcie „umowy spółki” rozumieć 

należy zarówno umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i umowę prostej spółki akcyjnej.  
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kształtowania postanowień statutu), natomiast w odniesieniu do spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej brak jest analogicznego przepisu. Jako 

że, jak zostało wskazane powyżej, kwestia oceny swobody kształtowania postanowień 

umowy spółki wymagać będzie także rozważenia, czy do oceny takiej zastosowania nie 

powinny znaleźć, poprzez analogię, przepisy art. 304 § 3 i 4 k.s.h., bardziej zasadne 

wydaje się omówienie tych przepisów w pierwszej kolejności przy omawianiu spółki 

akcyjnej, dla której regulacja ta została przewidziana. 

Po określeniu granic kształtowania postanowień statutu pod rozwagę poddane zostanie 

zagadnienie skutków wykroczenia poza dopuszczalne granice kształtowania statutu.  

W dalszej części rozdziału dokonana zostanie analiza dopuszczalności zamieszczenia 

w statucie postanowień dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami, co będzie 

stanowiło kluczowe zagadnienie przed przejściem do podstawowego z punktu widzenia 

niniejszego rozdziału zagadnienia, to jest analizy dopuszczalności zamieszczenia 

w statucie opcji call oraz opcji put (analiza ta zostanie przeprowadzona niezależnie 

w stosunku do obydwu opcji).  

Po przeprowadzeniu powyższej analizy dotyczącej statutu spółki akcyjnej zostanie 

dokonana analiza dopuszczalności zamieszczenia opcji w umowie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej. Analiza ta zostanie 

przeprowadzona w oparciu o analogiczną, jak w przypadku spółki akcyjnej, strukturę 

wywodu. Ze względu na szereg podobieństw w podejściu ustawodawcy do umowy spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowy prostej spółki akcyjnej, jak również ze 

względu na brak wprowadzenia w regulacjach dotyczących tych spółek przepisów 

podobnych do tzw. zasady ścisłości statutu (art. 304 § 3 i 4 k.s.h.), analiza dotycząca 

umów obydwu typów spółek zostanie przeprowadzona w ramach jednego wywodu. 

4.2. Zakres stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do spółek handlowych 

Zasadniczo możliwe są dwa podstawowe podejścia do kwestii relacji pomiędzy 

przepisami dotyczącymi spółek handlowych a przepisami prawa cywilnego. W ramach 

pierwszego podejścia przepisy dotyczące prawa spółek uznaje się część prawa cywilnego. 

Takie podejście od zawsze występowało w systemach prawnych common law. W ramach 

drugiego podejścia prawo spółek traktowane było autonomicznie, jako wyodrębniona 

gałąź prawa. Taki model dominował w Europie, jednakże w połowie XX wieku 
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stopniowo w wielu europejskich jurysdykcjach zaczęto od niego odchodzić na rzecz 

systemu monistycznego (m.in. w Szwajcarii, Włoszech, Holandii)478.  

Tak jak inne europejskie jurysdykcje, prawo polskie pierwotnie również było oparte na 

konstrukcji dualistycznej. W późniejszym okresie również jednak nastąpiło odejście na 

rzecz systemu monistycznego i zasada jedności prawa cywilnego została formalnie 

wprowadzona do porządku prawnego wraz z wejściem w życie kodeksu cywilnego 

w 1964 r., w art. 1 kodeksu cywilnego w jego ówczesnym brzmieniu. Zasada ta została 

utrzymana w polskim prawie po 1990 r. 

Na gruncie obecnego stanu prawnego, zgodnie z art. 2 k.s.h., „W sprawach określonych 

w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli 

wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy 

Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.”  

Art. 2 k.s.h. jest wyrazem zasady jedności prawa prywatnego479. Zdanie pierwsze 

eksponuje zasadę jedności prawa cywilnego, natomiast zdanie drugie zasadę 

ograniczonej autonomii prawa spółek handlowych480. Większość Autorów wskazuje, iż 

art. 2 k.s.h. stanowi lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego481. 

Z poglądem tym nie zgadzają się A.W. Wiśniewski i A. Opalski, według których kodeks 

spółek handlowych nie zawiera norm szczególnych wobec kodeksu cywilnego, gdyż 

kodeks cywilny nie reguluje w ogóle ustroju spółek handlowych w rozumieniu art. 1 § 1 

k.s.h.482 

Zgodnie z art. 2 k.s.h., aby przesądzić, czy w danej sprawie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego, w pierwszej kolejności należy przesądzić, czy dana kwestia jest uregulowana 

w kodeksie spółek handlowych. Z brakiem regulacji na gruncie kodeksu spółek 

 
478 J. Strzępka, E. Zielińska [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Warszawa 2015, 

komentarz do art. 2, Nb. 1. 
479 Ibidem, Nb. 3. 1.1.; A. Szumański, Nowe polskie prawo spółek handlowych, PPH, 2001/1, str. 3. 
480 R. Siwik [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020, komentarz do art. 

2, Nb. 7; M. Mataczyński, Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów 

akcji spółek publicznych, Warszawa 2011, str. 591.  
481 J. Strzępka, E. Zielińska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 3; R. Siwik [w:] Kodeks…, komentarz 

do art. 2, Nb. 3; A. Kidyba, Komentarz aktualizowany…, komentarz do art. 2, pkt. 2; K. Kopaczyńska-

Pieczniak [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1–150, red. A. Kidyba, Warszawa 

2017, komentarz do art. 2, pkt. 2.  
482 A.W. Wiśniewski, A. Opalski [w:] Kodeks spółek handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz 

do art. 301–392, red. A. Opalski, Warszawa 2016, komentarz do art. 2, Nb. 25. Kwestia ta nie będzie 

w niniejszej pracy analizowana w sposób bardziej pogłębiony, gdyż rozstrzygnięcie tej wątpliwości 

pozostaje bez wpływu na wywód prowadzony w niniejszej pracy.  
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handlowych skutkującym koniecznością zastosowania przepisów kodeksu cywilnego 

będziemy mieli do czynienia, gdy: 

a) dany stosunek nie został uregulowany w kodeksie spółek handlowych;  

b) nie zachodzi przypadek regulacji negatywnej (co oznaczałoby, iż zamiarem 

ustawodawcy było przyjęcie, iż dana regulacja kodeksu spółek handlowych jest 

wyczerpująca); 

c) nie zachodzą przesłanki uzasadniające stosowanie poprzez analogię innych 

przepisów w obrębie kodeksu spółek handlowych483.  

Jako przykład wyczerpującego uregulowania powołuje się często w piśmiennictwie art. 

21 § 6 k.s.h. (zgodnie z którym orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie wpływa na ważność 

czynności prawnych zarejestrowanej spółki), art. 299 k.s.h. (dotyczący 

odpowiedzialności członka zarządu), art. 488 k.s.h. (dotyczący przedawnienia roszczeń 

spółki wobec podmiotów wyrządzających jej szkodę)484. A.W. Wiśniewski i A. Opalski 

wskazują dodatkowo, iż także w przypadku przesądzenia, że zachodzi przypadek 

regulacji negatywnej, nie jest wykluczone pomocnicze posiłkowanie się przepisami 

kodeksu cywilnego, w tym w szczególności dotyczącymi instytucji ogólnych485. 

Brak wyczerpującego uregulowania może nie prowadzić jednoznacznie do przyjęcia, iż 

zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego, gdyż dyrektywy wykładni 

funkcjonalnej mogą prowadzić do wniosku, iż zastosowanie znajdą, poprzez analogię, 

przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące innej spółki handlowej lub innej 

instytucji określonej w k.s.h.486 Jako przykład podaje się w piśmiennictwie stosowanie 

przez analogię przepisów o obowiązku powstrzymania się członka zarządu od udziału 

przy podejmowaniu uchwał zarządu, w których może wystąpić sprzeczność interesów 

spółki oraz tego członka zarządu lub osoby mu bliskiej (art. 209 k.s.h.) do podejmowania 

uchwał przez członków rady nadzorczej487.  

 
483 Ibidem; R. Czerniawski, Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej, Warszawa 2004, 

komentarz do art. 2, Nb. 2; S. Sołtysiński [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150 KSH. 

Tom I, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2012, komentarz do art. 2, Nb. 7; A. Kidyba, Komentarz 

aktualizowany…, komentarz do art. 2, pkt. 4; M. Pazdan, Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, PIP 

2001/2, str. 33.  
484 Przykłady za m.in. J. Strzępka, E. Zielińska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 3; R. Siwik [w:] 

Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 9.  
485 A.W. Wiśniewski, A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 28.  
486 J. Strzępka, E. Zielińska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 3.  
487 Ibidem.  
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Stosowanie przez analogię przepisów dotyczących jednej spółki kapitałowej do 

pozostałych będzie miało miejsce okazjonalnie, gdyż przyjętym w doktrynie założeniem 

jest wyczerpująca regulacja poszczególnych spółek kapitałowych488. Za stosowaniem 

przepisów dotyczących innej spółki musiałyby przemawiać silne argumenty 

funkcjonalne489.  

Odmiennie ocenę wyczerpującej regulacji traktuje K. Kopaczyńska-Pieczniak, w ocenie 

której, w braku uregulowań zawartych w kodeksie spółek handlowych, w pierwszej 

kolejności należy poszukiwać rozwiązań w kodeksie cywilnym, a dopiero w przypadku, 

gdy na gruncie tych przepisów rozwiązanie danej kwestii nie jest możliwe, uzasadnione 

jest stosowanie analogii z innych przepisów kodeksu spółek handlowych490. 

Jeżeli analiza przeprowadzona zgodnie z powyższymi regułami doprowadzi do konkluzji, 

iż dane zagadnienie jest uregulowane w przepisach kodeksu spółek handlowych w sposób 

wyczerpujący, bądź iż zasadne jest zastosowanie przez analogię innych przepisów 

kodeksu spółek handlowych, wtedy brak będzie miejsca do zastosowania przepisów 

kodeksu cywilnego. Przy odmiennej konkluzji przepisy kodeksu cywilnego należało 

będzie stosować wprost491. S. Sołtysiński zwraca jednak uwagę, iż między stosunkami 

prawnymi, których dotyczą przepisy odsyłające, a stosunkami, do których one odsyłają, 

zachodzić mogą istotne różnice co do treści społecznej lub gospodarczej i w takim 

przypadku, nawet w przypadku odesłania „wprost” zachodzić może konieczność 

modyfikacji zastosowanych przepisów492. 

Zdanie drugie omawianego przepisu wprowadza z kolei odstępstwo od stosowania 

przepisów kodeksu cywilnego wprost493. Jeżeli bowiem przemawia za tym właściwość 

(natura) stosunku prawnego spółki handlowej (a dana kwestia nie została uregulowana 

w kodeksie spółek handlowych w sposób wyczerpujący), przepisy kodeksu cywilnego 

powinny być stosowane w sposób odpowiedni.  

W doktrynie istnieje rozbieżność co do rozumienia zakresu pojęcia „właściwości (natury) 

stosunku prawnego spółki handlowej”. Część Autorów rozumie przez to cechy swoiste 

wszystkich spółek, konkretnego typu spółki, jak i konkretnych cech stworzonego 

 
488 A.W. Wiśniewski, A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 29.  
489 S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 21.  
490 K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, pkt. 4.  
491 J. Strzępka, E. Zielińska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 1.  
492 S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 11.  
493 K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, pkt. 3.  
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stosunku prawnego (spółki atypowe, specjalistyczne)494. Niektórzy Autorzy podnoszą 

natomiast, iż pod pojęciem tym, w sensie praktycznym, rozumieć można tylko konkretny 

typ spółki handlowej495. 

Stosowanie przepisów w sposób odpowiedni oznacza, iż:  

a) mogą być one stosowane wprost;  

b) mogą być stosowane z modyfikacjami; lub  

c) mogą w ogóle nie znaleźć zastosowania496. 

4.3. Dopuszczalność zamieszczania opcji w statucie spółki 

4.3.1. Charakter prawny statutu spółki 

4.3.1.1. Uwagi ogólne 

W celu przeprowadzenia dalszej analizy dotyczącej dopuszczalności i ewentualnego 

zakresu, w jakim w statucie ukształtowane mogą zostać klauzule opcyjne, niezbędne jest 

uprzednie odniesienie się do ogólnych rozważań dotyczących swobody w kształtowaniu 

postanowień statutu. Punktem wyjścia do dalszej analizy w tym zakresie jest określenie 

charakteru prawnego statutu. Zagadnienie to wpływa bowiem bezpośrednio na dyskusję 

dotyczącą kategorii postanowień, jakie mogą zostać zamieszczone w statucie.  

Poniżej przedstawione zostaną dwie dominujące koncepcje określające charakter statutu, 

tj. koncepcja ujmowania statutu jako aktu quasi-normatywnego oraz ujmowania statutu 

jako umowy.  

Przed przejściem do bardziej szczegółowych rozważań dotyczących charakteru prawnego 

statutu, oddzielić należy pojęcie umowy założycielskiej spółki akcyjnej od pojęcia 

statutu. Na umowę założycielską składają się bowiem statut wraz z oświadczeniami 

akcjonariuszy wyrażającymi zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej, treść statutu i objęcie 

 
494 R. Siwik [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 16; A.W. Wiśniewski, A. Opalski [w:] Kodeks…, 

komentarz do art. 2, Nb. 24; M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 

2007, komentarz do art. 2, Nb. 3. K. Kopaczyńska-Pieczniak rozdziela z kolei obszary odniesienia do natury 

spółki prawa handlowego dodatkowo na naturę spółki handlowej w ogólności oraz naturę spółek 

osobowych i kapitałowych – K. Kopaczyńska-Pieczniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, pkt. 7.  
495 W. Pyzioł [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warszawa 2008, komentarz do 

art. 2, Nb. 4.  
496 Tak m.in. R. Siwik [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 14; W. Pyzioł [w:] Kodeks…, komentarz do 

art. 2, Nb. 3. 
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akcji497. Umowa założycielska stanowi umowę cywilnoprawną o charakterze 

obligacyjno-organizacyjnym498. 

4.3.1.2. Koncepcja quasi-normatywnego charakteru statutu spółki 

Zgodnie z koncepcją quasi-normatywnego charakteru statutu, reguły organizacyjne 

obowiązujące w korporacji i ustanowione na mocy statutu powinny być traktowane na 

zasadach zbliżonych do przepisów prawa (przy czym statut nie stanowi aktu prawa 

powszechnego)499. 

Zwolennikiem takiej koncepcji jest m.in. A. Opalski, według którego statut nie jest 

umową, lecz częścią składową zespołu stosunków zobowiązaniowych, które budują 

strukturę korporacji500. A. Opalski buduje swoją argumentację w opozycji do koncepcji 

umownej statutu, podnosząc m.in. następujące argumenty:  

a) statut jest zmieniany poprzez większościowy sposób głosowania, a nie w trybie, 

w jakim typowo są zmieniane umowy501;  

b) moc statutu nie występuje wyłącznie inter partes, lecz rozciąga się także na 

wszystkie osoby zaangażowane w spółkę (w tym m.in. członków organów). 

Ponadto statut wiąże też tych akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko 

niemu502;  

c) konieczna jest obiektywna wykładnia postanowień statutu, jako szczególnego 

aktu organizacyjnego, co wynika ze zmiennego składu akcjonariatu spółki 

akcyjnej503;  

d) możliwe jest zaskarżenie uchwał spółki ze względu na ich sprzeczność ze 

statutem (który prowadzi do ich wadliwości podobnie jak sprzeczność z prawem, 

z zastrzeżeniem różnic dotyczących charakteru sankcji)504;  

 
497 P. Moskwa, S. Sołtysiński [w:] Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17B, red. 

S. Sołtysiński, Warszawa 2016, Rozdział XII, Nb. 25.  
498 Ibidem, Rozdział XII, Nb. 27.  
499 A. Opalski, O potrzebie systemowej analizy instytucji wspólnych dla zrzeszeń, SPP, 2009/2, Legalis,  

str. 93 i n. 
500 Ibidem.  
501 Ibidem. 
502 Ibidem. 
503 Ibidem. 
504 Ibidem. 
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e) statutowe ograniczenia zbywalności akcji mają rozszerzoną skuteczność. 

Naruszenie takich ograniczeń prowadzi do bezskuteczności czynności 

rozporządzającej prawami udziałowymi505.  

4.3.1.3. Koncepcja umownego charakteru statutu spółki  

Zwolennicy uznania umownego charakteru statutu wskazują przeważnie, iż statut należy 

uznać za umowę o charakterze obligacyjno-organizacyjnym506. Przedmiotem statutu jest 

bowiem zarówno określenie obowiązków świadczenia po stronie akcjonariuszy, jak 

również utworzenie organizacji507. Organizacyjny charakter statutu wyraża się także 

w tym, iż do jego zmiany nie jest potrzebna zgoda wszystkich akcjonariuszy, a ponadto 

statut będzie wiążący także dla nabywców akcji508. Podobny pogląd został także 

wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2003 r.509. 

W ocenie S. Sołtysińskiego za umownym charakterem statutu przemawia m.in. to, że 

stronami czynności prawnej są co najmniej dwie osoby, które muszą uzgodnić minimalną 

treść czynności prawnej, jak również ewentualnie treść swoich dodatkowych 

obowiązków spółkowych510. Z zastrzeżeniem art. 2 k.s.h., do statutu stosować się będzie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

W odpowiedzi z kolei na wskazane powyżej przez A. Opalskiego zastrzeżenia co do 

umownego charakteru statutu, Ł. Gasiński wskazał, iż:  

a) przeciwko umownemu charakterowi statutu nie przemawia sposób zmiany statutu 

poprzez większościowe głosowanie. Należy bowiem zauważyć, iż u podstaw 

takiego sposobu podejmowania decyzji leży zgoda akcjonariuszy na zmianę 

statutu w sposób określony przez statut i przepisy prawa511. Co więcej, art. 

415 § 3 k.s.h. wymaga zgody każdego akcjonariusza na dotyczącą go zmianę 

statutu w zakresie zwiększenia jego świadczeń lub ograniczenia jego praw 

przyznanych osobiście;  

 
505 Ibidem. 
506 S. Sołtysiński [w:] Kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490. Tom 

III, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2013, komentarz do art. 304, Nb. 17.  
507 Ibidem.  
508 Ibidem. 
509 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2003 r., sygn. akt IV CKN 1811/00. Sąd Najwyższy wskazał 

także, iż nie stanowi on aktu normatywnego powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 87 Konstytucji 

i nie jest prawem, o którym mowa w art. 3931 pkt 1 k.p.c.  
510 S. Sołtysiński [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 304, Nb. 6.  
511 Ł. Gasiński, Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Warszawa 2014, str. 31.  
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b) u podstaw rozciągnięcia mocy obowiązującej statutu na osoby trzecie leży zawsze 

stosunek umowny pomiędzy spółką a tymi osobami. Przykładowo, członkowie 

zarządu lub rady nadzorczej w sposób wyraźny lub dorozumiany wyrażają zgodę 

na pełnienie przez siebie funkcji512. W przypadku z kolei zmiany statutu w okresie 

pełnienia przez nich funkcji, przysługuje im możliwość rezygnacji z pełnionej 

przez nich funkcji w dowolnym momencie513;  

c) co do zasad wykładni statutu, po pierwsze, przyjmuje się w doktrynie prawa 

cywilnego, iż obiektywna teoria oświadczeń woli może być także stosowana 

w stosunkach umownych, w przypadku gdy oświadczenia woli są kierowane do 

nieoznaczonego adresata514. Tym samym sposób wykładni nie powinien zmieniać 

charakteru prawnego statutu. Po drugie, dopuszczalne jest także sięganie do 

innych niż obiektywna metod wykładni statutu (w szczególności w przypadku 

spółek o charakterze zamkniętym)515;  

d) co do możliwości zaskarżania uchwał sprzecznych ze statutem, należy zwrócić 

uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, kodeks cywilny dopuszcza także możliwość 

kwestionowania skuteczności czynności prawnych ze względu na sprzeczność 

z umową (art. 59 k.c.516). Po drugie, sposób uregulowania kwestii zaskarżenia 

uchwał ze względu na sprzeczność ze statutem świadczy raczej o przyjęciu przez 

ustawodawcę wyraźnej granicy pomiędzy sprzecznością z prawem 

a sprzecznością ze statutem (jako, że zagadnienia te są uregulowane oddzielnie 

i sprzeczność uchwały ze statutem oraz ustawą jest obwarowana odmiennymi 

sankcjami)517;  

e) możliwość wprowadzenia statutowych ograniczeń rozporządzenia akcją 

(o rozszerzonej skuteczności), podkreśla w ocenie Ł. Gasińskiego o umownym 

charakterze statutu518. W przypadku umów o charakterze obligacyjnym strony 

mogą wyłączyć skutecznie możliwość przeniesienia praw z umowy, a wyłączenie 

takie nie zmienia obligacyjnego charakteru danej umowy519. 

 
512 Ibidem, str. 45.  
513 Ibidem. 
514 Ibidem, str. 38.  
515 Ibidem. Podobnie S. Sołtysiński [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 304, Nb. 16.  
516 Por. także art. 92 k.c.  
517 Ł. Gasiński, Granice…, str. 42.  
518 Ibidem, str. 44.  
519 Ibidem.  
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Autor niniejszej pracy podziela powyższą argumentację, uznając umowny (umowno-

orgnizacyjny) charakter statutu. Poza przywołanymi powyżej argumentami dodatkowo 

wskazać należy, iż za przyjęciem umownego charakteru statutu przemawia także sposób 

zawiązywania spółki akcyjnej. Zasadniczo treść statutu musi zostać uzgodniona zarówno 

pomiędzy założycielami, jak i akcjonariuszami. Założyciele podpisują bowiem statut, 

natomiast akcjonariusze muszą wyrazić zgodę na brzmienie statutu (art. 313 k.s.h.). 

Należy oczywiście zwrócić także uwagę na sytuację, gdy spółka akcyjna zostaje 

zawiązana przez jedną osobę, natomiast w takim przypadku kodeks spółek handlowych 

wprost w art. 4 § 2 przesądza, iż „Ilekroć w ustawie mowa jest o „umowie spółki”, należy 

przez to rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo 

akcjonariusza spółki kapitałowej”.  

4.3.2. Granice kształtowania postanowień statutu spółki 

Kolejnym etapem analizy, zmierzającej do odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność 

zamieszczania w statucie opcji, jest scharakteryzowanie granic, w jakich możliwe jest 

kształtowanie postanowień statutu.  

Przesądzenie obligacyjno-organizacyjnego charakteru statutu naturalnie skłania do 

wniosku, iż granice kształtowania postanowień statutu wyznaczać powinien, podobnie 

jak w odniesieniu do innych umów, art. 3531 k.c. 

Przyjęcie takiej konkluzji byłoby jednak przedwczesne. Zauważyć bowiem należy, iż 

kodeks spółek handlowych zawiera szczegółową regulację w tym zakresie, odnoszącą się 

do statutu spółki akcyjnej.  

Granice swobody kształtowania postanowień statutu zostały określone w art. 304 k.s.h. 

Artykuł ten reguluje w sposób szczegółowy treść statutu spółki akcyjnej. Paragraf 

pierwszy określa minimalną treść statutu, natomiast paragraf drugi zawiera katalog 

postanowień, których brak stanowiłby o ich bezskuteczności wobec spółki.  

Z punktu widzenia niniejszej pracy kluczowe są dwa ostatnie paragrafy omawianego 

artykułu. Art. 304 § 3 k.s.h. stanowi, iż „Statut może zawierać postanowienia odmienne, 

niż przewiduje ustawa, jeżeli ustawa na to zezwala”, natomiast zgodnie z art. 304 § 4 

k.s.h. „Statut może zawierać dodatkowe postanowienia, chyba że z ustawy wynika, że 

przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe postanowienie statutu jest 

sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami”.  
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We wskazanych powyżej paragrafach, art. 304 k.s.h. wprowadza rozróżnienie na 

postanowienia odmienne od przewidzianych przez ustawę oraz na postanowienia 

dodatkowe.  

Odnosząc się w pierwszej kolejności do postanowień odmiennych, należy przypomnieć, 

iż na gruncie prawa zobowiązań powszechnie przyjęte jest domniemanie 

dyspozytywności przepisów520. Oznacza to, iż co do zasady wszystko, co nie jest 

zakazane, jest dozwolone, a przyjęcie, iż dana norma stanowi przepis imperatywny, 

wymaga precyzyjnego uzasadnienia521. Charakter imperatywny może wynikać z redakcji 

danego przepisu oraz jego miejsca i funkcji w systemie prawa522.  

Sytuacja ta wygląda odmiennie na gruncie kreowania postanowień statutu. Art. 304 § 3 

k.s.h. podkreśla zasadę, iż przepisy kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do spółki 

akcyjnej stanowią przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Na gruncie 

przepisów kodeksu handlowego wyrażane było stanowisko, iż dopuszczalne jest 

wprowadzenie do statutu postanowienia odmiennego od regulacji kodeksowej, 

w przypadku gdy nie sprzeciwiają się temu ani interes publiczny, ani wzgląd na interesy 

spółki, akcjonariuszy czy osób trzecich523. W obecnym stanie prawnym wyraźnie 

wskazany został podział pomiędzy przepisami bezwzględnie obowiązującymi 

a przepisami dyspozytywnymi524. W ocenie części Autorów art. 304 § 3 k.s.h. jest 

regulacją zbędną, „gdyż i bez niego powinno być jasne, że przepisami dyspozytywnymi 

są tylko te przepisy Kodeksu spółek handlowych, które dopuszczają odmienną regulację 

ustawową.”525 Zważywszy jednak na istniejące w uprzednim stanie prawnym 

wątpliwości w tym zakresie, uregulowanie tej kwestii wprost w kodeksie spółek 

handlowych wydaje się być rozwiązaniem zasadnym.  

W tym miejscu należy się zastanowić nad użytym w art. 304 § 3 k.s.h. sformułowaniem 

„ustawa”. W piśmiennictwie podnosi się, iż sformułowanie to oznacza nie tylko przepisy 

kodeksu spółek handlowych, ale wszystkie przepisy rangi ustawowej526. W ocenie autora 

należałoby także przyjąć, iż pojęcie to dotyczy także innych przepisów powszechnie 

 
520 Por. m.in. M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 3531, Nb 2; A. Brzozowski  

[w:] Zobowiązania…, str. 119. 
521 Ibidem. 
522 A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 85.  
523 R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 304, Nb. 7.  
524 Ibidem.  
525 M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 20.  
526 A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 80. W ocenie M. Tarskiej pojęcie to 

obejmuje także przepisy rangi ponadustawowej - M. Tarska, Zakres…, Rozdział II, par. 1, ppkt. 2.  
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obowiązujących527. W praktyce jednak trudno wyobrazić sobie przepisy rangi 

ponadustawowej, które mogłyby być na tyle szczegółowe, iż stanowiłyby podstawę do 

odejścia od bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych. 

Tak więc w przypadku, gdy ustawa stanowi, iż statut spółki akcyjnej może daną kwestię 

uregulować odmiennie (najczęściej posługując się określeniami, takimi jak „jeżeli statut 

nie stanowi inaczej”), dopuszczalna jest modyfikacja postanowień modelowych 

określonych w kodeksie. Przykłady takich upoważnień kodeksowych można znaleźć 

m.in. w art. 368 § 4 k.s.h. stanowiącym, iż członków zarządu powołuje i odwołuje rada 

nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej; w art. 393 pkt. 4 k.s.h. stanowiącym, 

iż nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości wymaga uchwały walnego zgromadzenia, chyba że statut stanowi 

inaczej; bądź art. 463 § 1 k.s.h., z zgodnie z którym likwidatorami są członkowie zarządu 

spółki, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej.  

Omawiana zasada jest w doktrynie określana mianem „zasady ścisłości statutu”528. 

Niektórzy Autorzy zwracają uwagę, iż powinno się przyjąć silne domniemanie 

imperatywnego charakteru przepisów dotyczących spółki akcyjnej, jednak nie powinno 

się w sposób absolutny traktować reguły, zgodnie z którą wprowadzenie postanowień 

odmiennych jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy ustawa w sposób wyraźny wprowadza 

taką możliwość (używając np. określenia „jeżeli statut nie stanowi inaczej”)529. 

Wyjątkowo bowiem, szczególnie istotne przesłanki aksjologiczne lub dotyczące 

systemowej spójności i funkcjonalności regulacji mogą przemawiać za odejściem od 

domniemania imperatywnego charakteru danego przepisu530. Argumentację 

przemawiającą za bardziej liberalnym rozumieniem zasady ścisłości statutu 

przeprowadził Ł. Gasiński531. Autor ten zauważa, iż dopuszcza się ograniczenia zasady 

swobody umów, wynikające nie tyle z norm ustalonych w drodze analizy językowej, co 

analizy systemowej i funkcjonalnej. Konsekwentnie więc powinno się móc przyjąć, iż 

również „stępienie” ostrza dyrektywy interpretacyjnej wynikającej z zasady ścisłości 

statutu jest dopuszczalne na gruncie dokonanej wykładni systemowej i funkcjonalnej. 

Autor ten zauważa także, iż brak jest w art. 304 § 3 k.s.h. sformułowania „wyraźnie”, na 

 
527 Tak też R. Kwaśnicki, Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle 

prawa niemieckiego), Warszawa 2010, str. 42.  
528 A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 85.  
529 Ibidem.  
530 Ibidem.  
531 Ł. Gasiński, Granice…, str. 103–106.  
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kształt na przykład analogicznej regulacji w prawie niemieckim (która sugerowałaby 

bardziej rygorystyczne rozumienie zasady ścisłości statutu)532. Autor ten wprowadza 

także rozróżnienie na sytuacje, w których imperatywne bądź semiimperatywne normy 

kodeksu spółek handlowych służą łatwym do odkodowania wartościom, oraz sytuacje, 

gdy norma imperatywna byłaby skutkiem kodeksowej niespójności aksjologicznej lub 

systemowej, bądź gdy stanowiłaby regułę techniczną, niechroniącą żadnych interesów.  

Wprowadzając możliwość uregulowania danego postanowienia odmiennie, kodeks 

spółek handlowych nie określa co do zasady, na czym taka odmienność miałaby 

dokładnie polegać. Rozwiązanie takie jest zasadne, gdyż w praktyce nie byłoby możliwe 

określenie w ustawie wszystkich możliwych wariantów uregulowania danej kwestii. 

W związku z tym pojawia się pytanie o to, w jaki sposób oceniać, czy dane odmienne 

uregulowanie jest dopuszczalne na gruncie polskiego prawa.  

Zasadniczo możliwe wydaje się przyjęcie dwóch rozwiązań, tj. analizy danego 

odmiennego postanowienia przez pryzmat kryteriów przyjętych w art. 304 § 4 k.s.h., bądź 

przez pryzmat kryteriów przyjętych w art. 3531 k.c.  

Jak zostało wskazane powyżej w rozdziale 4.2, możliwość zastosowania przepisów 

kodeksu cywilnego do prawa spółek wymaga uprzedniego przesądzenia, że dana kwestia 

nie została w kodeksie spółek handlowych uregulowana, że nie zachodzi przypadek 

regulacji negatywnej (co oznacza, iż zamiarem ustawodawcy było przyjęcie, że dana 

regulacja kodeksu spółek handlowych jest wyczerpująca), jak również, iż nie zachodzą 

przesłanki uzasadniające stosowanie poprzez analogię innych przepisów w obrębie 

kodeksu spółek handlowych533.  

W omawianym przypadku nie można mówić o regulacji negatywnej, gdyż niewątpliwie 

muszą zostać przyjęte jakieś kryteria oceny, czy dane postanowienie odmienne 

wprowadzone do statutu będzie zgodne z prawem.  

 
532 Część komentatorów wskazuje, iż dopuszczalność zamieszczania w statucie odmiennych postanowień 

jest zależna od tego, czy przewiedziana jest klauzula „wyraźnie” przewidująca taką możliwość, pomijając 

fakt tego, iż sformułowanie to nie pojawia się w treści omawianego przepisu. Por. m.in. M. Litwińska-

Werner, Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 26.  
533 A.W. Wiśniewski, A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 25; R. Czerniawski, Kodeks…, 

komentarz do art. 2, Nb. 2; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński (red.), Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 7; 

A. Kidyba, Komentarz aktualizowany…, komentarz do art. 2, pkt. 4; M. Pazdan, Kodeks spółek…, str. 33.  
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Wydaje się natomiast, iż możliwe jest zastosowanie przez analogię przepisów art. 

304 § 4 k.s.h. Brak odwołania się do kryteriów oceny z § 4 także w § 3 wydaje się być 

jedynie niezamierzoną luką534.  

Co do art. 304 § 4 k.s.h., umożliwiającego wprowadzanie do statutu postanowień 

dodatkowych i określającego kryteria oceny takich dodatkowych postanowień535, 

w pierwszej kolejności należy przesądzić, czy dane zagadnienie nie zostało uregulowane 

w ustawie w sposób wyczerpujący. Brak jest wytycznych w kodeksie spółek handlowych, 

które wskazywałyby, czy dane zagadnienie zostało uregulowane w sposób wyczerpujący. 

Jako przykład wyczerpującej regulacji, w piśmiennictwie podaje się m.in regulację 

dotyczącą katalogu organów w spółce akcyjnej536, rodzajów akcji czy sposobów 

podwyższania i obniżania kapitału zakładowego537.  

Dopiero po przesądzeniu, iż dane zagadnienie nie zostało uregulowane w sposób 

kompletny w kodeksie spółek handlowych, konkretne postanowienie statutu powinno 

zostać ocenione przez pryzmat dodatkowych kryteriów określonych w art. 304 § 4 k.s.h., 

tj. sprzeczności z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami.  

Co do pierwszego z tych kryteriów, literalnie art. 304 § 4 k.s.h. wskazuje na sprzeczność 

danego postanowienia z naturą spółki akcyjnej. Przyjmuje się natomiast, iż pojęcie to 

należy rozumieć szerzej, jako sprzeczność zarówno z naturą spółki akcyjnej, sprzeczność 

z naturą spółek kapitałowych oraz sprzeczność z naturą spółek w ogólności538.  

W doktrynie wskazuje się na szereg zasad mieszczących się w pojęciu natury spółki 

akcyjnej, w tym m.in. brak odpowiedzialności osobistej akcjonariuszy za zobowiązania 

spółki, realne wniesienie kapitału zakładowego oraz zakaz dokonywania zwrotu wpłat 

wniesionych na kapitał zakładowy, wyodrębnienie struktury organizacyjnej spółki 

akcyjnej, zasadę rządów większości (nie rozumianą w sposób absolutny) czy zbywalność 

akcji539. Konsekwentnie postanowienia naruszające powyższe zasady mogą zostać 

uznane za sprzeczne z naturą spółki akcyjnej. Za sprzeczne z naturą spółki akcyjnej 

 
534 A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 80. 
535 Które to kryteria należy także odnieść do postanowień odmiennych (art. 304 § 3 k.s.h.). 
536 R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 304, Nb. 8.  
537 W. Popiołek [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 20.  
538 M. Bieniak [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, 

K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Warszawa 

2020, komentarz do art. 304, Nb. 13. Autor ten wskazuje, iż analiza powinna się dokonywać trójstopniowo, 

najpierw poprzez wyodrębnienie cech charakterystycznych dla wszystkich spółek prawa handlowego, 

następnie dla spółek kapitałowych i dopiero na końcu dla spółki akcyjnej.  
539 Ibidem, Nb. 14.  
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uznaje się m.in. wprowadzanie do statutu spółki akcyjnej elementów osobowych (np. 

prawa indywidualnej kontroli akcjonariusza)540.  

Analizując naturę spółki akcyjnej, należy brać także pod uwagę charakter danej 

konkretnej spółki. Przykładowo postanowienia dostępne w statucie zamkniętej spółki 

akcyjnej mogą być sprzeczne z naturą publicznej spółki akcyjnej541. 

Co do kolejnego kryterium określonego w art. 304 § 4 k.s.h., należy zwrócić uwagę, iż 

ustawodawca nie posłużył się klauzulą zasad współżycia społecznego (użytą chociażby 

w art. 3531 k.c.), lecz klauzulą dobrych obyczajów. Na gruncie piśmiennictwa 

wykształciły się dwie interpretacje tego pojęcia.  

Zgodnie z pierwszą z nich, klauzula generalna dobrych obyczajów zastępuje obecnie 

(w gospodarce rynkowej wprowadzonej w Polsce po transformacji ustrojowej) klauzulę 

zasad współżycia społecznego542. A.W. Wiśniewski zwraca jednocześnie uwagę, iż 

klauzula dobrych obyczajów jest analogiczna do klauzuli zasad współżycia społecznego 

na gruncie art. 3531 k.c., ale już nie art. 5 k.c.543 Jak zauważa bowiem ten Autor, w ramach 

art. 5 k.c. klauzula zasad współżycia społecznego odnosi się do oceny danego zachowania 

jako potencjalnego nadużycia prawa podmiotowego. W ramach natomiast art. 3531 k.c. 

klauzula zasad współżycia społecznego (i analogicznie klauzula dobrych obyczajów na 

gruncie art. 304 § 4 k.s.h.) służy do oceny regulacji, która treść takich praw wyznacza544.  

Zgodnie z drugim z poglądów, dobre obyczaje nie muszą być tożsame z zasadami 

współżycia społecznego, lecz należy przez nie rozumieć normy moralne i obyczajowe 

stosowane w danej działalności545. Pojęcie dobrych obyczajów może być zmienne 

w czasie, w zależności od zmiany norm obowiązujących w danej społeczności546. 

W ocenie autora niniejszej pracy przychylić należy się do stanowiska, iż pojęcia dobrych 

obyczajów oraz zasad współżycia społecznego powinny być rozumiane tożsamo. 

Oponenci tego stanowiska wykazują, iż dobre obyczaje mogą odnosić się do norm 

stosowanych w danej działalności. Należy jednak zwrócić uwagę, iż również zasady 

 
540 M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 21.  
541 A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 82.  
542 Ibidem, Nb. 89.  
543 Ibidem, Nb. 90. 
544 Ibidem. Należy zwrócić uwagę, iż następczo, przez pryzmat art. 5 k.c., mogą zostać zweryfikowane 

zachowania podmiotów danego (ocenionego uprzednio przez pryzmat art. 3531 k.c. lub 304 § 4 k.s.h.) 

stosunku prawnego.  
545 M. Bieniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 15.  
546 Ibidem.  
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współżycia społecznego powinny być odnoszone do kontekstu konkretnej sprawy i tak 

czynność, która w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami nie zostanie uznana za 

sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, mogłaby zostać uznana za sprzeczną na 

gruncie relacji pomiędzy osobami fizycznymi. Jak wskazuje M. Tarska, w odniesieniu do 

kształtowania treści umowy spółki, wpływ zasad współżycia społecznego będzie 

mniejszy, gdyż „pierwiastek moralny” w przepisach z zakresu prawa handlowego nie 

odgrywa tak istotnej roli jak w obrocie indywidualnym547.  

Kolejnym zagadnieniem, istotnym z punktu widzenia omawiania zasady autonomii woli 

na gruncie statutu, jest porównanie kryteriów oceny danego postanowienia na gruncie art. 

304 § 4 k.s.h. do kryteriów wyrażonych w przepisie kształtującym zasadę swobody umów 

na gruncie kodeksu cywilnego, tj. art. 3531 k.c. Jak zostało już szczegółowo omówione 

w rozdziale pierwszym, zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c. 

stosunek prawny może być ułożony według uznania stron, byleby jego treść lub cel nie 

sprzeciwiały się (i) właściwości (naturze) stosunku; (ii) ustawie lub (iii) zasadom 

współżycia społecznego.  

Porównanie powyższych przesłanek nasuwa dwie podstawowe wątpliwości. Po pierwsze, 

czy użyte w kodeksie cywilnym, określenia „właściwość (natura) stosunku” oraz „zasady 

współżycia społecznego” można traktować analogicznie do użytych w art. 304 § 4 k.s.h. 

pojęć „natury spółki akcyjnej” oraz „dobrych obyczajów”. Po drugie, zauważyć należy, 

iż odmiennie niż kodeks cywilny, art. 304 § 4 k.s.h. nie wskazuje na sprzeczność danego 

postanowienia z ustawą, jak również na sprzeczność celu danego postanowienia z naturą 

spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami (oraz ustawą548).  

Pierwsza ze wskazanych wątpliwości została już omówiona powyżej. W ocenie autora 

niniejszej pracy, pojęcia zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów należy 

traktować tożsamo.  

Co do kwestii natury stosunku prawnego w rozumieniu art. 3531 k.c., jak zostało 

wskazane w rozdziale pierwszym, przez właściwość (naturę) stosunku rozumieć można 

zarówno cechy przysługujące każdemu stosunkowi obligacyjnemu bądź określonym 

typom stosunków obligacyjnych (ujęcie szerokie), jak i cechy przysługujące konkretnej 

umowie (ujęcie wąskie). Należy więc przyjąć, iż zgodnie z przyjętym powyżej 

 
547 M. Tarska, Zakres…, Rozdział II, par. 2 pkt. 3, pkt. A.  
548 Argumentacja przemawiająca za oceną każdego dodatkowego postanowienia statutu także przez 

pryzmat jego zgodności z ustawą znajduje się poniżej.  
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rozumieniem „natury spółki akcyjnej” pojęcie to będzie pojęciem węższym od 

„właściwości (natury) stosunku”.  

W tym kontekście pojawia się wątpliwość co do możliwości oceny postanowień statutu 

nie tylko przez pryzmat ich zgodności z naturą spółki akcyjnej, lecz również, szerzej 

rozumianą, właściwością (naturą) stosunku. Pytanie to łączy się z drugą wskazaną 

powyżej wątpliwością, tj. możliwością stosowania do oceny postanowień statutowych 

także kryterium sprzeczności z ustawą, jak również możliwości oceny nie tylko treści, ale 

także celu danego postanowienia.  

W ocenie autora wszystkie ze wskazanych powyżej kryteriów wynikających z art. 3531 

k.c., a nie mieszczących się jednocześnie w art. 304 § 4 k.s.h. powinny znaleźć 

zastosowanie do oceny postanowień statutu, bowiem niedopuszczalne byłoby przyjęcie, 

iż mamy do czynienia z regulacją negatywną w rozumieniu art. 2 k.s.h., w szczególności 

w zakresie sprzeczności danego postanowienia z ustawą. Art. 304 § 4 k.s.h. jest bowiem 

przepisem zawężającym (a nie rozszerzającym) zasadę swobody umów.  

Podobnie brak odwołania się do celu danego postanowienia statutu należy potraktować 

raczej jako oczywistą lukę w prawie, a nie zamierzoną przez ustawodawcę regulację 

negatywną. Stanowisko takie znajduje także potwierdzenie w piśmiennictwie549. Tym 

samym postanowienie, które pomimo swojego brzmienia nie sprzeciwiającego się art. 

304 § 4 k.s.h. zmierza jednocześnie do osiągnięcia celu sprzecznego z tym przepisem, 

może zostać zakwestionowane jako postanowienie, którego cel jest sprzeczny z naturą 

spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami.  

Co do przesłanki właściwości (natury stosunku), w praktyce zastosowanie tego kryterium 

może być bardzo trudne. Jak zostało wskazane wyżej, w piśmiennictwie podnosi się 

trudność oddzielenia sprzeczności danej czynności z właściwością (naturą) stosunku od 

sprzeczności z ustawą i zasadami współżycia społecznego. Kryterium to stanie się jeszcze 

mniej uchwytne na gruncie kodeksu spółek handlowych, gdzie do oceny postanowień 

statutu w pierwszej kolejności stosowalibyśmy kryterium sprzeczności z naturą spółki 

akcyjnej. Niemniej jednak zastosowanie tego kryterium należy (chociażby wyłącznie na 

teoretycznym poziomie) dopuścić550. 

 
549 M. Bieniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 9.  
550 Ł. Gasiński, Granice…, str. 94.  
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Podsumowując, należy przyjąć, iż do oceny postanowień statutu należałoby stosować 

zarówno kryteria wyrażone w art. 304 § 3 i 4 k.s.h., jak i kryteria określone w art. 3531 

k.c.551 

4.3.3. Skutki zamieszczenia w statucie spółki postanowień wykraczających 

poza granice swobody kształtowania treści statutu spółki 

Zarówno na notariuszach552, jak i na KRS553 spoczywa obowiązek weryfikacji treści 

statutu, tak aby jego postanowienia nie wykraczały poza granice swobody kształtowania 

jego treści.  

Praktyka pokazuje jednak, iż kontrola ta jest jedynie pozorna i niejednokrotnie 

postanowienia jawnie sprzeczne z przepisami kodeksu spółek handlowych zostają 

wpisane do treści statutu (zaprotokołowanego przez notariusza), który zostaje 

zarejestrowany w KRS bez żadnych uwag ze strony Sądu.  

Pojawia się więc pytanie o dopuszczalność kwestionowania postanowień 

wykraczających poza granice swobody kształtowania treści statutu.  

Odpowiadając na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2003 r.554. W orzeczeniu tym Sąd, odnosząc 

się do zarzutu naruszenia art. 58 k.c., podniósł, iż „zgodność postanowień statutu 

z przepisami prawa podlega badaniu sądu przy rozpoznawaniu wniosku o rejestrację 

Spółki, oraz w trybie art. 337 k.h.555 i jeżeli w trakcie tych postępowań nie zostanie 

stwierdzona nieważność określonych uregulowań statutowych, to – zgodnie 

z przeważającymi poglądami wyrażanymi w doktrynie, z którymi należy się zgodzić – 

nieważność ta nie może być podnoszona”.  

Z poglądem tym nie można się zgodzić, gdyż prowadzić może do niekorzystnych 

z punktu widzenia spójnego systemu prawnego, konsekwencji. Jak zostało wskazane 

powyżej, praktyka rejestrowania spółek pokazuje, iż analiza postanowień statutu przez 

sądy rejestrowe jest dokonywana w sposób bardzo ograniczony.  

 
551 Odmiennie R. Kwaśnicki, Swoboda…, str. 78.  
552 Por. art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 poz. 91).  
553 Por. art. 23 ust. 1 UKRS.  
554 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2003 r., sygn. akt IV CKN 1811/00.  
555 Art. 337 kodeksu handlowego dotyczył możliwości wzywania spółki do usunięcia stwierdzonych 

braków. Niedopełnienie obowiązku mogło, w okresie nie późniejszym niż pięć lat po dniu zarejestrowania 

spółki, doprowadzić do wydania przez sąd postanowienia o rozwiązaniu spółki.  
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Na gruncie piśmiennictwa powyższe stanowisko Sądu Najwyższego jest jednoznacznie 

odrzucane, przy czym Autorzy dochodzą do odmiennych wniosków w zakresie skutków 

wykraczania przez dane postanowienia statutowe poza ramy swobody kształtowania 

treści statutu.  

J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek oraz M. Spyra wskazują, iż do oceny konkretnego 

postanowienia statutu uzasadnione jest stosowanie art. 58 k.c., który w paragrafie 

pierwszym stanowi, iż „Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu 

obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek”556.  

Autorzy ci wskazują dalej, iż odwołanie do „innego skutku” nakazuje poszukiwanie 

skutków sprzeczności statutu z ustawą w przepisach kodeksu spółek handlowych, 

a dokładnie w art. 21 k.s.h. Konsekwentnie, w ocenie tych Autorów, sprzeczność statutu 

z ustawą może prowadzić do rozwiązania spółki (w przypadku spełnienia przesłanek 

z art. 21 k.s.h.), natomiast nie może prowadzić do nieważności statutu. Autorzy wskazują 

jednak dalej, iż dopuszczalne jest także zastosowanie art. 58 § 3 k.c. i przyjęcie, że 

sankcją nieważności dotknięte jest tylko konkretne postanowienie statutu557. W takiej 

sytuacji, jeżeli sąd rejestrowy dopuściłby do zarejestrowania takiego sprzecznego 

z ustawą postanowienia, każdy, kto ma w tym interes prawny, mógłby się powoływać na 

nieważność danego postanowienia558. Dalej Autorzy zwracają uwagę, iż art. 58 k.c. 

odnosi się tylko do sprzeczności z ustawą i zasadami współżycia społecznego (pomijając 

przy tym inne przesłanki określone w art. 304 § 4 k.s.h., w tym przesłankę sprzeczności 

z dobrymi obyczajami). Wspomniani powyżej Autorzy wyprowadzają z powyższego 

wniosek, iż, poza sprzecznością danego postanowienia z ustawą, biorąc pod uwagę 

przesłanki z art. 304 § 4 k.c., możliwe jest dodatkowo uznanie danego postanowienia za 

nieważne wyłącznie w razie jego sprzeczności z dobrymi obyczajami, w przypadku 

uznania, iż dobre obyczaje można traktować analogicznie jak zasady współżycia 

społecznego559. Podstawy takiej nie stanowi natomiast w ich ocenie, jako samodzielna 

 
556 J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 2B), str. 69.  
557 Ibidem, str. 70. 
558 Ibidem. Autorzy ci wskazują także, iż w odniesieniu do sprzeczności danego postanowienia z dobrymi 

obyczajami, gdyby przyjąć tożsamość pojęcia „dobre obyczaje” z pojęciem „zasady współżycia 

społecznego”, możliwe byłoby uznanie, że dane postanowienie jest nieważne na gruncie art. 58 § 2 k.c. 

w zw. z art. 58 § 3 k.c. Autorzy Ci nie widzą jednak możliwości uznania danego postanowienia za nieważne 

wyłącznie na podstawie jego sprzeczności z naturą spółki akcyjnej.  
559 Ibidem. 
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przesłanka, sprzeczność z naturą spółki akcyjnej, gdyż nie została ona wskazana w art. 

58 k.c.560  

W ocenie autora niniejszej pracy z powyższym wnioskiem nie można się zgodzić. Jak 

zostało bowiem wskazane we wcześniejszej części niniejszej pracy (rozdział 1.4.5), przy 

omawianiu zasady swobody umów na gruncie art. 3531 k.c., przypadek nieważności 

umowy w przypadku naruszenia art. 3531 k.c. następuje zawsze na gruncie art. 58 § 1 k.c., 

a nie, nawet w przypadku sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego, na 

gruncie art. 58 § 2 k.c., jako że to art. 3531 k.c. wprowadza ustawowe granice zasady 

swobody umów561. Wnioski te należy odnieść odpowiednio do ustawowych zasad granic 

kształtowania postanowień statutu określonych w art. 304 k.s.h.562 

Odmienne stanowisko dotyczące wyjścia poza granice określone w art. 304 k.s.h. oraz 

3531 k.c. przedstawia R. Kwaśnicki, według którego w przypadku przekroczenia granic 

autonomii woli w kształtowaniu treści postanowień statutu zastosowanie znajdzie art. 

58 § 1 k.c.563 W ocenie tego Autora art. 21 k.s.h. stanowi przepis szczególny wobec art. 

58 § 1 k.c. jedynie w zakresie możliwości i obowiązku wykreślenia spółki z rejestru 

w przypadkach określonych w art. 21 k.s.h. (co nie uniemożliwia stwierdzenia 

nieważności postanowienia statutu na podstawie art. 58 § 1 k.c. w przypadku, gdy dane 

naruszenie ustawy nie spełniałoby przesłanek z art. 21 k.s.h.)564.  

Odmiennie niż wskazani powyżej Autorzy, R. Kwaśnicki wskazuje na niedopuszczalność 

stosowania do statutu art. 58 § 3 k.c. W jego ocenie bowiem konstrukcja taka 

wprowadzałaby obalalne domniemanie ważności statutu, co mogłoby prowadzić do 

stwierdzenia nieważności tych aktów prawnych w przypadku wykazania, że bez 

uznanych za nieważne postanowień nie doszłoby do zawarcia statutu.565 W ocenie tego 

Autora odpowiednie stosowanie art. 58 § 3 k.c. polegałoby (zgodnie a art. 2 zd. 2 k.s.h.) 

na jego niestosowaniu566.  

 
560Ibidem. 
561 Tak m.in. M. Safjan, Zasada…, str. 19; M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 3531, 

Nb 29; M. Tarska [w:] Prawo spółek, str. 258. 
562 Podobnie A. Szumański, który dopuszcza uznanie za nieważne postanowień statutu sprzecznych z naturą 

spółki akcyjnej – A. Szumański, Granice ochrony praw mniejszości w spółkach kapitałowych, PPH 

2015/09, str. 21.  
563 R. Kwaśnicki, Swoboda…, str. 47. 
564 Ibidem, str. 48.  
565 Ibidem, str. 49.  
566 Ibidem.  
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Jak się wydaje, wskazani powyżej Autorzy są zgodni co do tego, iż niedopuszczalne jest 

przyjęcie, że sankcją wykroczenia poza granice kształtowania treści statutu może być 

nieważność całego statutu. Tym właśnie R. Kwaśnicki argumentuje niedopuszczalność 

zastosowania art. 58 § 3 k.c. Z samą konkluzją należy się zgodzić. Zauważyć jednak 

należy, iż art. 58 § 1 k.c., którego stosowanie ten Autor postuluje, prowadziłby właściwie 

zawsze do nieważności całego statutu. Wyobrazić sobie jedynie można odpowiednie 

stosowanie art. 58 § 1 k.c. polegające na przyjęciu, iż w danym przypadku należy 

stosować art. 58 § 1 k.c. z modyfikacjami polegającymi na stosowaniu go jedynie do 

poszczególnych postanowień statutu. Takie podejście wydaje się jednak nieprawidłowe. 

To właśnie art. 58 § 3 k.c. jest przepisem przewidzianym na okoliczność zachowania 

w mocy stosunku prawnego w przypadku, gdy tylko jego część jest dotknięta 

nieważnością. Tym samym odpowiednie stosowanie art. 58 § 3 k.c. powinno polegać na 

zastosowaniu tego przepisu z modyfikacjami uwzględniającymi naturę spółki akcyjnej. 

Oznaczałoby to stosowanie tego przepisu z pominięciem możliwości uznania 

nieważności całej czynności prawnej (całego statutu). 

Podsumowując, z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków określonych art. 21 k.s.h., 

w przypadku gdy postanowienia statutu wykraczają poza granice swobody kształtowania 

treści statutu, możliwe jest powołanie się na ich nieważność na gruncie art. 58 § 3 k.c. 

(stosowanym odpowiednio). Przepis ten może znaleźć zastosowanie w przypadku 

naruszenia wszystkich granic kształtowania treści statutu określonych w art. 304 k.s.h. 

oraz 3531 k.c.  

4.3.4. Dopuszczalność zamieszczania w statucie spółki postanowień 

dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami 

4.3.4.1. Uwagi ogólne 

Aby móc przesądzić, czy jest możliwe zamieszczenie w statucie opcji (a jeżeli tak, to 

w jakim zakresie), należy odpowiedzieć najpierw na bardziej ogólne pytanie, dotyczące 

dopuszczalności zamieszczania w statucie postanowień dotyczących relacji pomiędzy 

akcjonariuszami.  

Zasadniczo wyodrębnić można w piśmiennictwie dwa główne podejścia do tego 

zagadnienia: 
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a) zgodnie z pierwszym podejściem, postanowienia dotyczące relacji pomiędzy 

akcjonariuszami mogą zostać zamieszczone w statucie, jednakże nie będą one 

stanowiły statutu w sensie materialnym, lecz jedynie statut w sensie formalnym;  

b) zgodnie z drugim podejściem, dopuszczalne jest zamieszczanie postanowień 

dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami w statucie i postanowienia takie 

podlegają ocenie w podobny sposób jak wszystkie inne postanowienia statutu (do 

oceny takich postanowień stosuje się przesłanki określone w art. 304 § 3 i 4 k.s.h.).  

4.3.4.2. Dopuszczalność zamieszczania postanowień dotyczących 

relacji pomiędzy akcjonariuszami w statucie spółki w ramach 

statutu w sensie formalnym 

Jak zostało zaznaczone powyżej, w doktrynie wprowadzane jest często rozróżnienie na 

statut w znaczeniu materialnym i statut w znaczeniu formalnym.  

Statut w znaczeniu materialnym oznacza w ramach tej koncepcji postanowienia statutu 

dotyczące relacji pomiędzy akcjonariuszami a spółką, a tylko wyjątkowo tam, gdzie 

stosunki pomiędzy akcjonariuszami związane byłyby bezpośrednio z organizacyjnymi 

aspektami spółki, także relacji pomiędzy akcjonariuszami567.  

Statut w znaczeniu formalnym dotyczyłby natomiast pozostałych stosunków pomiędzy 

akcjonariuszami uregulowanymi w statucie568. Przyjęcie takiej dystynkcji nie oznacza, iż 

postanowienia dotyczące relacji pomiędzy akcjonariuszami nie mogą być zamieszczone 

w dokumencie statutu, lecz oznacza, iż postanowienia takie nie będą traktowane jak 

statut. W takim ujęciu postanowienia takie nie podlegałyby ocenie przez pryzmat art. 

304 § 3 i 4 k.s.h.569 

Powyższe rozróżnienie na statut w znaczeniu formalnym i statut w znaczeniu 

materialnym zostało wielokrotnie wyrażone w orzecznictwie. W wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r. Sąd Najwyższy rozpatrywał zagadnienie 

postanowień zamieszczonych w statucie, które dotyczą relacji pomiędzy 

akcjonariuszami570. Stan faktyczny dotyczył postanowienia statutu nakładającego na 

akcjonariusza, który nabędzie akcje dające mu ponad 32% głosów na walnym 

zgromadzeniu, obowiązek przyjęcia oferty sprzedaży złożonej przez pozostałych 

 
567 A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 89.  
568 Ibidem.  
569 Tak m.in. A. Kidyba, Kodeks spółek…, komentarz do art. 304, pkt. 1. 
570 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. akt III CSK 195/07.  
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akcjonariuszy. Powód domagał się od pozwanego, który przekroczył pułap 32% głosów, 

przyjęcia złożonej przez niego oferty. Po nakazaniu przez Sąd Okręgowy przyjęcia oferty 

powódki, Sąd Apelacyjny rozstrzygający w sprawie oddalił powództwo, przyjmując, iż 

przedmiotowe postanowienie statutu stanowi postanowienie dodatkowe w rozumieniu 

art. 304 § 4 k.s.h., które należy uznać za sprzeczne z istotą spółki akcyjnej, 

a w konsekwencji, w świetle art. 58 k.c., nieważne. Jak wskazywał Sąd Apelacyjny, 

postanowienie statutu odpowiada swym charakterem instytucji przymusowego wykupu 

akcji przewidzianej w art. 418 k.s.h. oraz przymusowego odkupu akcji przewidzianej 

w art. 4181k.s.h. Sprzeczność postanowienia statutowego w zestawieniu z przepisami 

kodeksu spółek handlowych wynika z obowiązku odkupu akcji pozostałych 

akcjonariuszy przez akcjonariusza w istocie mniejszościowego. Sąd Najwyższy uchylił 

wyrok Sądu Apelacyjnego, przyjmując, iż omawiane postanowienie zamieszczone 

w statucie nie powinno podlegać ocenie przez pryzmat art. 304 § 3 i 4 k.s.h. gdyż nie jest 

ono częścią statutu w sensie materialnym, gdyż reguluje wyłącznie stosunki pomiędzy 

akcjonariuszami, a nie akcjonariuszami a spółką. Jak wskazał Sąd Najwyższy, „jest to 

więc z punktu widzenia materialnoprawnego umowa zobowiązująca, a nie postanowienie 

statutu. Funkcją statutu, co należy jeszcze raz podkreślić, jest bowiem doprowadzenie do 

powstania jednostki organizacyjnej, jaką jest spółka akcyjna, oraz określenie jej struktury 

prawnej, w tym praw i obowiązków spółki wobec akcjonariuszy oraz kompetencji 

członków organów spółki”571. Podobne stanowisko, jeszcze pod rządami kodeksu 

handlowego, wyraził Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 12 marca 1996 r., 

przyjmując, iż nie każde oświadczenie zamieszczone w dokumencie statutu jest 

postanowieniem statutowym, tj. składnikiem treści umowy organizacyjnej konstytuującej 

spółkę572. 

Dyskusyjne jest, czy w ramach przyjęcia takiego podziału należałoby także przyjąć, iż, 

po pierwsze, zmiany statutu w zakresie postanowień stanowiących statut w sensie 

formalnym nie wymagają zmiany w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych 

(tzn. poprzez podjęcie uchwały walnego zgromadzenia), a po drugie, iż w takiej sytuacji 

brak jest podstawy do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej 

z postanowieniem statutu, stanowiącym statut w sensie formalnym.  

 
571 Ibidem. 
572 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 marca 1996 r., sygn. akt I ACr 87/96.  
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W zakresie pierwszej z tych wątpliwości Sąd Najwyższy, przyjmując podział na statut 

w znaczeniu materialnym i statut w znaczeniu formalnym, wskazał jednocześnie, że 

zamieszczenie postanowień dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami w statucie ma 

ten jedynie skutek, że zmiana lub pozbawienie mocy prawnej takiego postanowienia jest 

możliwe w sposób przewidziany dla zmiany statutu573. Jak się wydaje, odmienne 

stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Krakowie w przywoływanym powyżej wyroku 

z 12 marca 1996 r.574 W wyroku tym Sąd uznał, iż zachodzi podstawa do unieważnienia 

uchwały walnego zgromadzenia w zakresie, w jakim uchwała ta uchylała paragraf statutu 

spółki, kreujący zobowiązanie po stronie jednego z akcjonariuszy do zbycia swoich akcji 

na rzecz pozostałych akcjonariuszy i osób trzecich. Sąd wskazał bowiem, iż „Uchwała 

zgromadzenia akcjonariuszy pozwanej spółki nie może, rzecz jasna, w sposób prawnie 

skuteczny uchylić zobowiązania P.N. [zobowiązanego akcjonariusza – przyp. autora]”575.  

W podobnym, jak się wydaje, tonie wypowiada się R. Kwaśnicki, w ocenie którego 

zmiana postanowień obligacyjnych statutu (lub umowy spółki) nie wymaga zmiany 

statutu (lub umowy spółki) zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (przy czym 

musi zostać dochowana forma aktu notarialnego)576. W ocenie tego Autora zmiana taka 

byłaby zalecana jedynie w celu zachowania aktualności wszystkich postanowień aktu 

korporacyjnego oraz zapewnienia możliwości złożenia do sądu rejestrowego jego 

aktualnego tekstu577. 

Podsumowując, zgodnie z dominującym stanowiskiem uchwała zgromadzenia 

wspólników, sprzeczna z postanowieniami statutu w sensie formalnym, nie podlegałaby 

zaskarżeniu w trybie przewidzianym dla zaskarżania uchwał sprzecznych ze statutem.  

4.3.4.3. Dopuszczalność zamieszczania postanowień dotyczących 

relacji pomiędzy akcjonariuszami w statucie spółki w granicach 

określonych przez art. 304 § 3 i 4 k.s.h. 

Drugim stanowiskiem wyrażanym w doktrynie jest uznanie, iż postanowienia dotyczące 

relacji pomiędzy akcjonariuszami mogą zostać zamieszczone w statucie i będą stanowiły 

część statutu (zgodnie z podziałem wskazanym powyżej byłyby to postanowienia statutu 

 
573 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. akt III CSK 195/07.  
574 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 marca 1996 r., sygn. akt I ACr 87/96. 
575 Ibidem. 
576 R. Kwaśnicki, Swoboda…, str. 108.  
577 Ibidem. 
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w sensie materialnym, przy czym podział ten w ramach tejże koncepcji nie znajduje 

zastosowania).  

W takim ujęciu o tym, czy dane postanowienie statutu będzie mogło zostać zamieszczone 

w statucie, będzie decydowało nie to, czy dana kwestia dotyczy relacji pomiędzy 

akcjonariuszami, lecz to, czy dane postanowienie mieści się w granicach dopuszczalnego 

kształtowania postanowień statutu, zgodnie z art. 304 k.s.h.578. W ocenie Ł. Gasińskiego 

za takim rozumieniem przemawia m.in. brzmienie art. 3 k.s.h., który wskazuje, iż przez 

umowę spółki handlowej akcjonariusze zobowiązują się do dążenia do wspólnego celu 

(jeżeli statut tak stanowi), a nie tylko do wniesienia wkładów579. W piśmiennictwie 

podnosi się także, iż zarówno za umownym charakterem statutu, jak i możliwością 

wprowadzania do statutu postanowień dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami 

przemawia art. 1163 § 1 k.p.c., zgodnie z którym „Zamieszczony w umowie (statucie) 

spółki handlowej zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki wiąże 

spółkę, jej wspólników oraz organy spółki i ich członków”580. 

Autor niniejszej pracy przychyla się do drugiego z omawianych stanowisk, tj. stanowiska, 

zgodnie z którym postanowienia o charakterze obligacyjnym mogą stanowić także 

materię statutową (co w ujęciu zwolenników pierwszego stanowiska stanowiłoby statut 

w sensie materialnym). W ocenie autora podział na statut w sensie materialnym i statut 

w sensie formalnym należy odrzucić.  

Brak jest jasnej podstawy, która umożliwiałaby określenie, które postanowienia statutu 

należy ocenić jako postanowienia stanowiące statut w sensie materialnym, a które jako 

statut w sensie formalnym581. Zasadniczo bowiem nieprawidłowe byłoby przyjęcie, iż 

każde z postanowień dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami (a nie pomiędzy 

akcjonariuszami a spółką) stanowiłoby materię z natury pozastatutową. Należy bowiem 

zwrócić uwagę chociażby na istotne, z punktu widzenia niniejszej pracy, przepisy 

kodeksu spółek handlowych dotyczące ograniczeń w rozporządzaniu prawami 

udziałowymi. Art. 337 k.s.h. dopuszcza wprowadzenie do statutu innych niż zgoda spółki 

ograniczeń w rozporządzaniu akcjami imiennymi. Znaczna część takich ograniczeń 

będzie właśnie ograniczeniami wynikającymi z relacji pomiędzy akcjonariuszami. Do 

 
578 Granice swobody kształtowania postanowień statutu zostaną opisane w dalszej części niniejszego 

rozdziału.  
579 Ł. Gasiński, Granice…, str. 50.  
580 Ibidem, str. 63.  
581 Ibidem, str. 97.  
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ograniczeń takich powszechnie zalicza się bowiem m.in. prawo pierwokupu, prawo 

pierwszeństwa bądź wyrażanie zgody na zbycie akcji przez innego akcjonariusza582. Brak 

jest podstawy uzasadniającej traktowanie takich, pośrednio przewidzianych w kodeksie 

spółek handlowych, postanowień jako materii pozastatutowej. Argumentację taką 

wzmacnia istnienie art. 338 k.s.h., przewidującego zawieranie porozumień 

ograniczających rozporządzanie akcjami w innych niż statut umowach. Przyjęcie 

koncepcji statutu w sensie formalnym czyniłoby wprowadzenie dwóch oddzielnych 

regulacji w art. 337 k.s.h. i 338 k.s.h. nieuzasadnionym.  

W ocenie autora prima facie dopuszczalne będą takie postanowienia o charakterze 

obligacyjnym, które dotyczą bezpośrednio statusu akcjonariusza stron zobowiązanych 

z takich postanowień (np. postanowienia dotyczące rozporządzania akcjami), 

a niedopuszczalne takie postanowienia, które nie mają bezpośredniego związku z takim 

statusem. Każde z takich postanowień podlegać będzie jednak indywidualnej ocenie 

przez pryzmat przesłanek delimitujących swobodę kreowania postanowień statutowych. 

W ramach argumentacji, przemawiającej przeciwko podziałowi na statut w znaczeniu 

materialnym i statut w znaczeniu formalnym, Ł. Gasiński postawił tezę, iż to podstawowy 

stosunek pomiędzy akcjonariuszami wyznacza ramy rozumienia stosunku pomiędzy 

samą spółką a poszczególnymi akcjonariuszami583. Z tezą taką należy się zgodzić. Statut 

należy bowiem uznać za wypadkową interesów akcjonariuszy.  

Warto także zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez P. Mazura, który nie odrzuca 

podziału na statut w sensie materialnym i statut w sensie formalnym, jednakże przyjmuje, 

iż podział taki powinien być dokonywany w oparciu o kryteria przedmiotowe584. W takim 

ujęciu postanowieniami o charakterze materialnym byłyby także postanowienia 

pomiędzy samymi akcjonariuszami, które „immanentnie wiążą się z ich 

funkcjonowaniem w spółce i zachodzącymi między nimi więziami korporacyjnymi (…) 

Klauzula opcyjna, przyznająca uprawnionemu prawo „wyjścia” ze spółki, w drodze 

zbycia należących do nich akcji na rzecz pozostałych akcjonariuszy (w przypadku opcji 

put), lub umożliwiająca „wyciśnięcie” pozostałych wspólników, np. w razie ich 

nielojalnego postępowania (w przypadku opcji call), musiałaby być jednak uznana za 

 
582 J. Bieniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 337, Nb. 6; R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do 

art. 337, Nb. 25–26; J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 2B)…, str. 

222.  
583 Ł. Gasiński, Granice…, str. 96.  
584 P. Mazur, Wybrane…, str. 26.  
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postanowienie o charakterze materialnym”585. W zakresie, w jakim powyższa koncepcja 

dopuszcza uznanie postanowień dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami, jako 

postanowień stanowiących materię statutową, koncepcja te nie jest sprzeczna ze 

stanowiskiem przyjętym w niniejszej pracy.  

Wracając do wątpliwości dotyczących zmiany postanowień statutu, jak również 

zaskarżenia uchwał, zauważyć należy, iż zgodnie z przyjętym w niniejszej pracy 

stanowiskiem wątpliwości takie w ogóle nie powstają. Zmiana wszelkich postanowień 

statutu będzie wymagała zmiany zgodnej z procedurą przewidzianą przepisami kodeksu 

spółek handlowych (poprzez podjęcie uchwały walnego zgromadzenia). Natomiast 

sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia z każdym postanowieniem statutu będzie 

potencjalnie wypełniać przesłankę „sprzeczności ze statutem” w rozumieniu art. 

422 k.s.h. 

4.3.5. Dopuszczalność zamieszczania opcji call w statucie spółki 

Przeprowadzone powyżej rozważania pozwalają przejść do odpowiedzi na kluczowe dla 

niniejszego rozdziału pytanie o dopuszczalność zamieszczania w statucie spółki akcyjnej 

opcji, w pierwszej kolejności odnosząc się do opcji call.  

Na wstępie przypomnieć należy, iż zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w niniejszej 

pracy należy uznać za dopuszczalne zamieszczenie w statucie postanowień dotyczących 

relacji pomiędzy akcjonariuszami. W przyjętym rozwiązaniu postanowienia takie będą 

stanowić materię statutu i będą oceniane przez pryzmat art. 304 § 3 i 4 k.s.h. (nie będą 

natomiast stanowić jedynie statutu „w sensie formalnym”, zgodnie z odrzuconym 

w niniejszej pracy podziałem na statut w sensie formalnym i statut w sensie materialnym). 

Powyższe nie oznacza, iż w statucie zamieścić można dowolne postanowienia dotyczące 

relacji pomiędzy akcjonariuszami. Postanowienia takie muszą bowiem spełniać kryteria 

określone w art. 304 § 3 i 4 k.s.h. i zasadniczo mogą to być jedynie postanowienia 

związane ze statusem akcjonariusza, w szczególności dotyczące obrotu akcjami.  

Przed przejściem do oceny, czy opcja call będzie mieścić się w granicach swobody 

kształtowania postanowień statutu, ograniczonej postanowieniami art. 304 § 3 i 4 k.s.h. 

oraz art. 3531 k.c., warto pokrótce scharakteryzować rozumienie pojęcia „innych 

sposobów ograniczenia możliwości rozporządzania akcjami imiennymi” w rozumieniu 

art. 337 § 2 k.s.h. Art. 337 § 2 k.s.h. wskazuje na możliwość wprowadzenia do statutu 

 
585 Ibidem.  
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ograniczeń rozporządzania (zbywania) akcjami, nie precyzując jednocześnie, o jakie 

ograniczenia chodzi.  

Na gruncie piśmiennictwa dotyczącego art. 337 k.s.h. napotkać można na szereg 

poglądów mówiących, iż ograniczeniami rozporządzania akcjami w rozumieniu art. 337 

§ 2 k.s.h. są też opcje586. Część Autorów wymienia zarówno opcje call, jak i opcje put 

(bądź nie precyzuje, o jakie opcje chodzi)587. Inna grupa Autorów odnosi się wyłącznie 

do opcji call, podnosząc, iż opcja put nie stanowi ograniczenia w rozporządzaniu akcją588. 

Należy także zwrócić uwagę na pogląd A. Opalskiego, zgodnie z którym „czysta” opcja 

kupna (tj. nie połączona z innym ograniczeniem rozporządzania akcjami) nie może być 

postrzegana w kategoriach ograniczenia rozporządzenia akcją589. Pogląd ten należy 

odrzucić. Nawet przy pominięciu w tym punkcie kwestii skutków zbycia przedmiotu 

umowy opcji w okresie związania opcją (która zostanie omówiona w rozdziale piątym) 

sam fakt tego, iż w przypadku skorzystania z umowy opcji decyzja o sprzedaży akcji 

należących do zobowiązanego w określonym momencie, pomimo woli pozostawania 

w spółce (jak również sam fakt, że umowa sprzedaży będzie zawarta konkretnie 

z uprawnionym z opcji), będzie decyzją uprawnionego z opcji, świadczyć będzie 

o ograniczeniu swobody zbywania akcji w okresie związania opcją590. 

Podsumowując, z zastrzeżeniem mniejszościowych poglądów przeciwnych591, 

w piśmiennictwie ugruntowane jest stanowisko, iż opcja call stanowi ograniczenie 

rozporządzenia akcją w rozumieniu art. 337 § 2 k.s.h.  

Wracając do oceny opcji call przez pryzmat kryteriów z art. 304 § 3 i 4 k.s.h., w pierwszej 

kolejności należy przyjąć, iż opcja call stanowić będzie postanowienie dodatkowe 

w rozumieniu art. 304 § 4 k.s.h. Fakt wprowadzenia w art. 337 § 2 k.s.h. upoważnienia 

 
586 Odmienne, mniejszościowe stanowisko, wyrażają R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski [w:] Kodeks spółek 

handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna. Tom 3, red. 

T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2013, komentarz do art. 337, Nb. 9. 
587 M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 337, Nb. 23; J. Frąckowiak [w:] Kodeks 

spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warszawa 2008, komentarz do art. 337, Nb. 6; 

R. Czerniawski, Kodeks…, komentarz do art. 337, Nb. 11; A. Kidyba, Komentarz aktualizowany…, 

komentarz do art. 337, pkt. 2; J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 

2B)…, str. 221. 
588 A. Opalski [w:] System…, str. 482.  
589 Ibidem, str. 483. Pogląd ten podziela także P. Mazur, Wybrane…, str. 27.  
590 Konkluzji tej nie zmienia naturalnie fakt swobodnego przystąpienia przez zobowiązanego do samej 

umowy opcji. U podstaw każdego bowiem umownego sposobu ograniczenia zbywania akcji (prawo 

pierwszeństwa, prawo pierwokupu etc.) leży wcześniejsze swobodne przystąpienie do danej umowy przez 

zobowiązanego. 
591 Za wyjątkiem opisanego powyżej poglądu A. Opalskiego oraz P. Mazura. 
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do wprowadzania do statutu „innego sposobu ograniczenia rozporządzania akcją” nie jest 

wystarczający do przyjęcia, iż opcja call stanowić będzie postanowienie odmienne 

w rozumieniu art. 304 § 3 k.s.h., gdyż art. 337 § 2 k.s.h. wprowadza jedynie bardzo ogólne 

upoważnienie, dające praktycznie nieograniczoną możliwość kreowania takich 

postanowień. To czy umowa opcji call stanowić będzie postanowienie odmienne, na 

które zezwala ustawa, czy postanowienie dodatkowe, nie będzie jednak miało znaczącego 

wpływu na tok prowadzonych w niniejszym rozdziale rozważań. Zauważyć bowiem 

należy, iż w przypadku gdy uznamy opcję call za postanowienie dodatkowe, w kontekście 

art. 337 § 2 k.s.h. należałoby przyjąć, iż kodeks spółek handlowych nie zawiera 

w omawianym zakresie „wyczerpującego uregulowania”. Konsekwentnie to, czy dana 

opcja call będzie dopuszczalna, zależeć będzie od tego, czy będzie ona spełniać 

dodatkowe kryteria określone w art. 304 § 4 k.s.h. (brak sprzeczności z naturą spółki 

akcyjnej oraz z dobrymi obyczajami), jak również kryteria określone w art. 3531 k.c. 

Z kolei w przypadku gdy przyjmiemy, iż opcja call stanowić będzie postanowienie 

odmienne (przewidziane w art. 337 k.s.h. przez ustawę), również konieczne będzie 

dokonanie oceny danej opcji call przez pryzmat wskazanych powyżej kryteriów. Jak 

bowiem zostało wykazane we wcześniejszej części niniejszej pracy, brak dodatkowych 

kryteriów oceny postanowień statutowych w art. 304 § 3 k.s.h. uznać należy za 

niezamierzoną lukę legislacyjną.  

Co do przesłanki sprzeczności z naturą spółki akcyjnej (co można odnieść także do 

przesłanki „właściwości (natury) stosunku” zgodnie z art. 3531 k.c.), przyjąć należy, iż 

opcja call sama w sobie nie jest z taką naturą sprzeczna, stanowiąc jedynie dopuszczalne 

(zgodnie z art. 337 § 2 k.s.h.) ograniczenie w rozporządzaniu akcją, tak długo, jak 

konstrukcja konkretnej opcji call nie wyłączałaby (lub nie naruszała w sposób znaczący) 

fundamentalnej dla spółek akcyjnych zasady zbywalności akcji592. 

Co do pozostałych przesłanek, tj. przesłanki braku sprzeczności z dobrymi obyczajami 

oraz przesłanek określonych w art. 3531 k.c., ocena, czy dane konkretne postanowienie 

wykraczałoby poza ramy swobody umów, wymaga oceny w każdym indywidualnym 

przypadku i nie jest możliwe przyjęcie a priori zestawu cech opcji call, które w takich 

ramach by się nie mieściły. Wyobrazić sobie można przykładowe sytuacje, gdy np. 

 
592 Kwestia ta zostanie poruszona w dalszej części niniejszego rozdziału.  
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sposób wyliczenia ceny na gruncie opcji call będzie faworyzował jedną ze stron w stopniu 

uzasadniającym przyjęcie, iż dane postanowienie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. 

Jak zostało już częściowo wskazane powyżej, opcja call może obejmować także akcje, 

które zostaną dopiero wyemitowane. A. Opalski wskazuje, iż „w prawie polskim 

obowiązuje dyrektywa interpretacyjna, zgodnie z którą statutowe ograniczenia 

zbywalności akcji powinny być wykładane w sposób ścisły. Dlatego „automatyczne” 

rozciągnięcie ograniczeń na nowe prawa udziałowe można przyjąć tylko wtedy, gdy 

standard ten obejmował dotychczas wszystkie akcje”593. Wydaje się jednak, iż owo 

automatyczne rozciągnięcie może być także dalej idące i obejmować nowe wyemitowane 

akcje tylko jednego z akcjonariuszy, jedynie jednak gdy wynikało to bezpośrednio 

z dotychczasowego brzmienia opcji call (np. odnoszącej się do wszystkich posiadanych 

przez danego akcjonariusza akcji w momencie wykonania uprawnienia opcyjnego).  

Przyjąć także należy, iż opcja call może zostać wpisana do statutu zarówno jako opcja 

wskazująca imiennie określonych akcjonariuszy, jak i jako opcja określająca 

akcjonariuszy w inny (dający jednakowoż jasną możliwość określenia o których 

akcjonariuszy chodzi) sposób, np. jako posiadaczy konkretnej serii akcji bądź posiadaczy 

określonej liczby akcji, bądź określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Te dwie 

techniki mogą być stosowane w sposób mieszany np. poprzez wskazanie, iż imiennie 

określony akcjonariusz będzie uprawniony do nabycia akcji od wszystkich akcjonariuszy, 

których udział w kapitale zakładowym spółki spadnie poniżej jakiegoś pułapu (lub np. 

wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje określonej serii).  

W kontekście dopuszczalności zamieszczania w statucie spółki akcyjnej opcji call 

podnieść należy jeszcze jedną dodatkową wątpliwość, dotyczącą możliwości uznania, 

w określonych okolicznościach, opcji call za postanowienie statutu wyłączające 

dopuszczalność zbycia akcji. Odniesienie się do tego zagadnienia wymaga w pierwszej 

kolejności krótkiego scharakteryzowania skutków zbycia przez zobowiązanego z opcji 

akcji w okresie związania opcją. Szczegółowa analiza w tym względzie zostanie 

przeprowadzona w rozdziale piątym. W tym miejscu, wyprzedzając nieznacznie 

przeprowadzone tam rozważania, wskazać należy jedynie, iż w przypadku zamieszczenia 

opcji call w statucie spółki, zbycie akcji w okresie związania opcją skutkować może 

bezskutecznością zbycia wobec spółki. To czy w danym przypadku nastąpi skutek 

 
593 Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 337, Nb. 11.  



187 

 

w postaci bezskuteczności zależeć będzie od tego czy dana opcja call została 

sformułowana w sposób abstrakcyjny (tj. taki, w którym zmiana właściciela akcji nie ma 

wpływu na wykonanie opcji call) czy w taki sposób, w którym zbycie akcji przez 

określonego zobowiązanego z opcji uniemożliwiałoby wykonanie opcji przez 

uprawnionego. W tym drugim przypadku, ze względu na skutek bezskuteczności zbycia 

akcji na rzecz osoby trzeciej w okresie związania opcją, opcja call stanowić będzie 

faktyczne wyłączenie dopuszczalności zbywania akcji w okresie związania opcją (lock-

up).  

Co do możliwości całkowitego wyłączenia zbywalności akcji, nie budzi wątpliwości brak 

dopuszczalności wprowadzenia do statutu nieograniczonego w czasie wyłączenia 

zbywania akcji. Co do czasowego wyłączenia zbywania akcji, dominującym 

stanowiskiem w piśmiennictwie jest brak dopuszczalności wprowadzenia takich 

postanowień do statutu594.  

Dopuszczalność czasowego ograniczenia rozporządzenia akcją dopuszcza R. Pabis595 

(Autor ten jako przykład podaje zakaz zbycia akcji przez pierwsze 2 lata od wpisu spółki). 

Podobnie A. Opalski wskazuje, iż krótkoterminowe całkowite wyłączenie zbywalności 

(wprowadzone na przykład jako warunek proceduralny przeprowadzenia określonej 

czynności korporacyjnej) nie powinno być traktowane jako naruszenie art. 337 § 2 

k.s.h.596. Z poglądami tymi należy się zgodzić. Wyłączenie prawa do zbycia akcji 

w określonym czasie musi być poparte silnym ekonomicznym interesem stron. 

Przykładowo w przypadku formuły joint venture, w której wehikułem dla wspólnego 

przedsięwzięcia jest spółka akcyjna, dla wszystkich akcjonariuszy kluczową kwestią 

może być prowadzenie przedsięwzięcia w tym samym zamkniętym kręgu akcjonariuszy 

przez określony czas (np. ze względu na szczególne kompetencje poszczególnych 

akcjonariuszy). Ponadto w przypadku zaledwie czasowego ograniczenia zbywalności, 

akcjonariusze są świadomi tego, w jakim dokładnie okresie zbycie przez nich akcji nie 

będzie możliwe. Warto także podkreślić, iż w razie uznania, że w danym przypadku 

ograniczenie rozporządzania akcjami jest nadmiernie restrykcyjne (gdyż czas jego 

trwania nie jest uzasadniony wyważonym interesem akcjonariuszy), dane postanowienie 

 
594 J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, M. Spyra [w:] Prawo spółek handlowych (tom 2B)…, str. 221; 

M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, komentarz do art. 337, pkt. 3; M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, 

komentarz do art. 337, Nb. 14.  
595 R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 337, Nb. 25.  
596A. Opalski [w:] System…, str. 476.  



188 

 

będzie mogło zostać uznane za sprzeczne z naturą spółki akcyjnej i dobrymi obyczajami 

(art. 304 § 4 k.s.h.), bądź sprzeczne z art. 3531 k.c.597. Za tożsame z zakazem zbywalności 

akcji należy uznać wprowadzenie takich postanowień, które wyłączą możliwość 

zbywania akcji w praktyce598. Powyższa analiza prowadzi do konkluzji, iż w przypadku 

gdy w odniesieniu do danej opcji call, ze względu na jej konstrukcję mógłby wystąpić 

skutek bezskuteczności zbycia wobec spółki, opcja call będzie mogła zostać 

zamieszczona w statucie jedynie na krótki okres, umotywowany dodatkowo silnym 

interesem ekonomicznym stron. 

Podsumowując więc kluczowe wnioski, dotyczące dopuszczalności zamieszczania opcji 

call w statucie, przyjąć należy, iż: 

a) co do zasady dopuszczalne jest zamieszczenie w statucie opcji call599;  

b) opcja call będzie stanowić ograniczenie w zbywalności (rozporządzaniu) akcji;  

c) opcja call może zostać wpisana do statutu zarówno jako opcja wskazująca 

imiennie określonych akcjonariuszy, jak i jako opcja określająca akcjonariuszy 

w inny (dający jednakowoż jasną możliwość określenia o których akcjonariuszy 

chodzi) sposób, np. jako posiadaczy konkretnej serii akcji bądź posiadaczy 

określonej liczby akcji, bądź określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;  

d) opcje call, w przypadku których skutkiem zbycia akcji w okresie związania opcją 

będzie bezskuteczność takiego zbycia wobec spółki, mogą zostać ustanowione 

jedynie na krótki okres, przy czym czas ten musi znajdować silne uzasadnienie 

 
597 Ibidem.  
598 J. Bieniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 337, Nb. 3.  
599 Na marginesie rozważań warto zauważyć, iż art. 337 § 2 k.s.h. posługuje się spójnikiem „albo” 

w sformułowaniu „Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny 

sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi”. Spójnik „albo” oznacza alternatywę 

rozłączną, co mogłoby prowadzić do literalnej wykładni, iż w przypadku gdy statut przewiduje wymóg 

uzyskania zgody spółki, nie może już przewidywać żadnego innego ograniczenia w zbywaniu akcji (lub 

dwóch innych niż wymóg zgody ograniczeń). Na tym tle zarysowały się w piśmiennictwie dwa stanowiska. 

Zgodnie z pierwszym z nich (por. M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 337, 

Nb. 16) literalna wykładnia art. 337 § 2 k.s.h. w powiązaniu z zasadą zbywalności akcji prowadzi do 

wniosku, iż nie jest możliwe wprowadzenie więcej niż jednego sposobu ograniczenia rozporządzaniem 

akcją. Zgodnie z odmiennym stanowiskiem (por. A. Opalski [w:] System…, str. 476) wykładania językowa, 

jak i wzgląd na zasadę zbywalności akcji są niewystarczającymi argumentami na rzecz przyjęcia, iż 

możliwe jest zastrzeżenie tylko jednego sposobu ograniczenia. Autor niniejszej pracy podziela drugie ze 

stanowisk. Jedna przesłanka ograniczająca rozporządzanie akcjami może mieć charakter bardziej 

restrykcyjny niż dwie przesłanki innego typu. Istotna jest nie tyle ilość zamieszczonych ograniczeń, co ich 

dopuszczalność na gruncie przesłanek ograniczających swobodę kształtowania postanowień statutu 

(określonych w art. 337 § 3 i 4 k.s.h.). Co więcej, warto także podkreślić, iż interes akcjonariuszy spółek 

zamkniętych przemawiać może za wprowadzeniem większej liczby ograniczeń w rozporządzania akcjami. 
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w ochronie innych interesów akcjonariuszy będących uprawnionymi lub 

zobowiązanymi z opcji call. To, czy dany okres w określonym przypadku nie 

będzie nadmiernie długi, wymagać będzie odrębnej analizy każdego określonego 

przypadku. W pozostałych przypadkach, opcje call oraz opcje put mogą zostać 

zamieszczane w statutach na czas zasadniczo dowolnie długi, z uwzględnieniem 

danej konstrukcji opcji;  

e) opcja call może obejmować zarówno akcje już istniejące, jak i akcje, które zostaną 

dopiero utworzone. 

4.3.6. Dopuszczalność zamieszczania opcji put w statucie spółki 

Po przeprowadzeniu powyżej analizy dotyczącej dopuszczalności zamieszczenia 

w statucie opcji call należy zastanowić się nad dopuszczalnością zamieszczenia 

w statucie opcji put.  

Już na wstępie rozważań zauważyć należy, iż opcja put nie może zostać uznana za 

ograniczenie w rozporządzaniu akcjami600. W przypadku opcji put to uprawniony z opcji 

jest bowiem w okresie związania opcją posiadaczem akcji. Jako iż opcja ze swej natury 

nie kreuje po stronie uprawnionego z opcji żadnego obowiązku z jej skorzystania, nie 

może być więc mowy o ograniczeniu w jakikolwiek sposób swobody zbycia przez 

uprawnionego swoich akcji na rzecz dowolnej osoby trzeciej.  

Jako że opcja put nie będzie się mieścić w zakresie normy wyrażonej w art. 337 § 2 k.s.h., 

w celu przesądzenia o dopuszczalności zamieszczenia opcji put w statucie należy odnieść 

się wyłącznie do kryteriów określonych w art. 304 k.s.h. oraz 3531 k.c. 

Kodeks spółek handlowych w żaden sposób nie odnosi się do opcji put, a jednocześnie 

(jak zostało wskazane powyżej) opcja put nie stanowi ograniczenia w rozporządzaniu 

akcjami. Nie stanowi więc wątpliwości, iż opcję put należałoby uznać za postanowienie 

dodatkowe w rozumieniu art. 304 § 4 k.s.h. (a nie postanowienie odmienne w rozumieniu 

art. 304 § 3 k.s.h.). Jak zostało wskazane wcześniej, brak jest ustawowych regulacji, które 

wskazywałyby, w jaki sposób należy określić, czy dana materia została uregulowana 

w sposób wyczerpujący. Jak się wydaje, jedyną instytucją o podobnym do opcji put 

charakterze jest przymusowy odkup akcji, uregulowany w art. 4181 k.s.h. Zgodnie z tym 

przepisem, w przypadku spółki, w której nie więcej niż 5 akcjonariuszy (z których każdy 

 
600 Tak m.in. A. Opalski [w:] System…, str. 483; P. Mazur, Wybrane…, str. 27.  
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posiada nie mniej niż 5% akcji w kapitale zakładowym spółki) posiada ponad 95% akcji 

w kapitale zakładowym spółki, pozostali akcjonariusze mogą domagać się 

przymusowego wykupu swoich akcji przez tych akcjonariuszy. W ocenie autora 

niniejszej pracy istnienie tego przepisu nie świadczy o wyczerpującym uregulowaniu 

danego zagadnienia w kodeksie spółek handlowych. Celem instytucji przymusowego 

odkupu akcji jest ochrona drobnych akcjonariuszy przed pozostaniem „więźniami” 

spółki, której akcji mogą nie być w stanie w praktyce sprzedać, a która jest faktycznie 

zarządzana przez innych, większościowych, akcjonariuszy. Podstawowy cel opcji put 

będzie często tożsamy (przy czym nie musi być) i będzie sprowadzał się do ochrony 

interesów mniejszościowego akcjonariusza. Jak się jednak wydaje, fakt, iż kodeks spółek 

handlowych uregulował pewną modelową sytuację wykupu obwarowaną szeregiem 

restrykcyjnych przesłanek w celu jej zainicjowania, nie uniemożliwia automatycznie 

przyjęcia przez akcjonariuszy, iż w szeregu odmiennych sytuacji (nie spełniających tak 

rygorystycznych przesłanek) akcjonariusz mniejszościowy będzie również uprawniony 

do „wyjścia” ze spółki601. Opcja put może też spełniać szereg innych celów zamierzonych 

przez akcjonariuszy np. dawać akcjonariuszowi prawo do zbycia swoich akcji na rzecz 

pozostałych akcjonariuszy w przypadku, gdy spółka nie osiąga określonych wyników 

finansowych.  

Odnosząc się do pierwszej z przesłanek określonych w art. 304 § 4 k.s.h., tj. przesłanki 

braku sprzeczności z naturą spółki akcyjnej (co można także odnieść do przesłanki 

„właściwości (natury) stosunku zgodnie z art. 3531 k.c.), w pierwszej kolejności wskazać 

należy, iż – jak zostało wykazane we wcześniejszej części niniejszego rozdziału – należy 

uznać za dopuszczalne zamieszczanie w statucie postanowień dotyczących relacji 

pomiędzy akcjonariuszami. Opcja put mieści się w materii statutowej, gdyż dotyczy 

bezpośrednio relacji pomiędzy akcjonariuszami wynikającej z ich statusu akcjonariusza. 

W kontekście zbywania akcji za podstawową zasadę (będącą jedną z zasad 

konstytuujących naturę spółki akcyjnej) należy uznać swobodę zbywania akcji602. Opcja 

put nie będzie w żadnej mierze ograniczać lub wyłączać tej zasady, gdyż posiadacz akcji 

nie jest na podstawie opcji put w żaden sposób ograniczony w zakresie jej zbycia.  

 
601 Przy czym w ocenie autora niniejszej pracy opcja put nie musi być opcją zastrzeżoną na korzyść jedynie 

akcjonariuszy mniejszościowych.  
602 M. Bieniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 304, Nb. 14. 
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Co do pozostałych przesłanek, tj. przesłanki braku sprzeczności z dobrymi obyczajami 

oraz przesłanek określonych w art. 3531 k.c., ocena, czy dane konkretne postanowienie 

umowy opcji wykraczałoby poza ramy swobody kształtowania postanowień statutu, 

wymaga oceny w każdym indywidualnym przypadku i nie jest możliwe przyjęcie a priori 

zestawu cech opcji put, które w takich ramach by się nie mieściły. Wyobrazić sobie 

można przykładowe sytuacje, gdy np. sposób wyliczenia ceny na gruncie opcji put będzie 

faworyzował jedną ze stron w stopniu uzasadniającym przyjęcie, iż dane postanowienie 

jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. 

Podsumowując powyższe rozważania, przyjąć należy, iż co do zasady zamieszczanie 

w statucie opcji put będzie dopuszczalne. Dopuszczalność zamieszczania opcji put 

w statucie została wyrażona także w piśmiennictwie603. Dopuszczalność zamieszczania 

w statucie opcji put jedynie w ramach statutu w sensie formalnym przyjął Sąd Najwyższy 

w wyroku z dnia 7 grudnia 2007 r.604 Jak zostało jednak wykazane wcześniej w niniejszej 

pracy, w ocenie autora podział na statut w sensie formalnym i statut w sensie materialnym 

należy odrzucić. Kwestia ta została szczegółowo omówiona w rozdziale 4.3.4.  

Podobnie jak zostało wskazane w stosunku do opcji call, także opcja put może 

obejmować akcje, które zostaną dopiero wyemitowane. Owo automatyczne rozciągnięcie 

może obejmować zarówno akcje wszystkich akcjonariuszy, jak i poszczególnych 

akcjonariuszy, jeżeli wynikało to bezpośrednio z dotychczasowego brzmienia opcji put. 

Należy przyjąć, iż opcja put może zostać wpisana do statutu zarówno jako opcja 

wskazująca imiennie określonych akcjonariuszy, jak i jako opcja określająca 

akcjonariuszy w inny (precyzyjny) sposób, np. jako posiadaczy konkretnej serii akcji 

bądź posiadaczy określonej liczby akcji, bądź określonej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu. Te dwie techniki mogą być stosowane w sposób mieszany, np. poprzez 

wskazanie, iż imiennie określony akcjonariusz będzie uprawniony do zbycia udziałów na 

rzecz akcjonariusza, którego udział w kapitale zakładowym spółki przekroczy określony 

pułap.  

Podsumowując powyższe uwagi oraz rozwijając je o wnioski wypływające z całokształtu 

analizy przeprowadzonej w niniejszym rozdziale, przyjąć należy, iż:  

 
603 P. Mazur, Wybrane…, str. 26 
604 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. akt III CSK 195/07 – wyrok ten został 

szczegółowo omówiony w rozdziale 1.3.4. 
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a) co do zasady dopuszczalne jest zamieszczenie w statucie opcji put;  

b) opcja put nie będzie stanowić ograniczenia w zbywalności akcji;  

c) opcja put może zostać wpisana do statutu zarówno jako opcja wskazująca imiennie 

określonych akcjonariuszy, jak i jako opcja określająca akcjonariuszy w inny 

(precyzyjny) sposób, np. jako posiadaczy konkretnej serii akcji bądź posiadaczy 

określonej liczby akcji, bądź określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;  

d) opcje put mogą zostać wprowadzone do statutu na okres zasadniczo dowolnie długi 

(z uwzględnieniem reguł dotyczących danej konstrukcji umowy opcji605);  

e) opcja put może obejmować zarówno akcje już istniejące, jak i akcje, które zostaną 

dopiero utworzone. 

4.4. Dopuszczalność zamieszczania opcji w umowie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej 

4.4.1. Charakter prawny umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz umowy prostej spółki akcyjnej 

Kodeks spółek handlowych przewiduje odrębną regulację dla trzech typów spółek 

kapitałowych. Zasadniczo kodeks został przygotowany w oparciu o założenie, iż 

regulacja dla każdej ze spółek stanowi regulację wyczerpującą606. W związku 

z powyższym, w celu odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność zamieszczania w umowie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej opcji call 

lub opcji put, konieczne jest dokonanie niezależnej (od statutu spółki akcyjnej) analizy, 

w oparciu o ten sam schemat prowadzonego wywodu. 

W piśmiennictwie dotyczącym charakteru prawnego umowy spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością przyjmuje się zgodnie, iż umowa spółki ma charakter 

cywilnoprawny607, określany także przez część komentatorów jako obligacyjno-

 
605 Por. uwagi w rozdziale 3.3.1. 
606 Na gruncie stanu prawnego sprzed wprowadzenia do kodeksu spółek handlowych przepisów o prostej 

spółce akcyjnej – A.W. Wiśniewski, A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 2, Nb. 29. Co do prostej 

spółki akcyjnej zasada ta została częściowo zmodyfikowana, gdyż np. przepisy dotyczące zaskarżania 

uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej należy odpowiednio stosować do uchwał walnego 

zgromadzenia prostej spółki akcyjnej.  
607A. Szajkowski, M. Tarska [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-633, red. S. Sołtysiński, 

Warszawa 2005, komentarz do art. 157, Nb. 2.  
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organizacyjny.608 Także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r. potwierdził, 

iż umowa spółki kreuje stosunek cywilnoprawny i jest umową cywilnoprawną, 

zawierającą cechy szczególne, właściwe dla regulacji prawa handlowego609. Do umowy 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, 

w tym w szczególności przepisy części ogólnej oraz części ogólnej zobowiązań610.  

Za przeciwieństwo powyższych koncepcji, akcentujących cywilny charakter umowy 

spółki, należałoby uznać teorię normatywną umowy spółki, zgodnie z którą umowa 

spółki (szczególnie od momentu zarejestrowania spółki w rejestrze) uzyskuje charakter 

normatywny (obiektywnego prawa)611. Teorię quasi-normatywnego charakteru umowy 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje A. Opalski612. W ocenie tego 

Autora umowa spółki nie jest umową, lecz częścią składową zespołu stosunków 

zobowiązaniowych, które budują strukturę korporacji613. A. Opalski buduje swoją 

argumentację w opozycji do koncepcji umownej statutu, podnosząc m.in. następujące 

argumenty:  

a) umowa spółki jest zmieniana poprzez większościowy sposób głosowania, a nie 

w trybie w jakim normalnie są zmieniane umowy614;  

b) moc umowy spółki nie występuje wyłącznie inter partes, lecz rozciąga się także 

na wszystkie osoby zaangażowane w spółkę (w tym m.in. członków organów). 

Ponadto umowa spółki wiąże też tych wspólników, którzy głosowali przeciwko 

niej615;  

 
608 G. Nita-Jagielski [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 17A. Prawo spółek kapitałowych, red. 

S. Sołtysiński, Warszawa 2015, str. 175; Z. Jara [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, 

Warszawa 2020, komentarz do art. 157, Nb. 5; A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, 

Nb. 14-15; A. Nowacki, Spółka…, komentarz do art. 157, Nb. 225. 
609 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I CSK 391/10.  
610 A. Rachwał [w:] System Prawa Handlowego. Prawo spółek handlowych. Tom 2A, red. A. Szumański, 

Warszawa 2019, str. 771.  
611 Powyższa definicja za, niebędącym zwolennikiem teorii normatywnej, Z. Jara [w:] Kodeks…, komentarz 

do art. 157, Nb. 9.  
612 A. Opalski, O potrzebie…, str. 93 i n. Autor ten w swojej pracy posługuje się pojęciem „statut”, jednakże 

pod pojęciem tym rozumiejąc zarówno statut spółki akcyjnej, jak i umowę spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  
613 Ibidem, str. 93 i n.  
614 Ibidem. 
615 Ibidem. 
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c) konieczna jest obiektywna wykładnia postanowień umowy spółki, jako 

szczególnego aktu organizacyjnego, co wynika ze zmiennego składu 

wspólników616;  

d) możliwe jest zaskarżenie uchwał spółki ze względu na ich sprzeczność z umową 

spółki (która prowadzi do ich wadliwości, podobnie jak sprzeczność z prawem, 

z zastrzeżeniem różnic dotyczących charakteru sankcji)617;  

e) ograniczenia zbywalności udziałów w umowie spółki mają rozszerzoną 

skuteczność. Naruszenie takich ograniczeń prowadzi do bezskuteczności 

czynności rozporządzającej prawami udziałowymi618.  

W ocenie autora niniejszej pracy należy przychylić się do stanowiska podkreślającego 

cywilny charakter umowy spółki (przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na jej 

organizacyjny charakter). Przywołane w rozdziale dotyczącym spółki akcyjnej 

argumenty, zgodnie z którymi statut spółki akcyjnej należy traktować jak umowę, a nie 

akt normatywny (quasi-normatywny), znajdują co do zasady zastosowanie także do 

umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również umowy prostej spółki 

akcyjnej. Za konkluzją taką przemawia chociażby sposób zawiązywania spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również prostej spółki akcyjnej, zakładający 

(poza spółkami jednoosobowymi) uzgodnienie treści umowy spółki pomiędzy 

wspólnikami (akcjonariuszami). 

Podsumowana powyżej argumentacja A. Opalskiego przeciwko umownemu 

charakterowi umowy spółki dotyczyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

jednakże argumenty przeciwko postanowionym tam tezom znajdują zastosowanie także 

w stosunku do umowy prostej spółki akcyjnej. W odpowiedzi na argumentację 

A. Opalskiego, należy więc wskazać, iż619:  

a) przeciwko umownemu charakterowi umowy spółki nie przemawia sposób zmiany 

umowy spółki poprzez większościowe głosowanie. Należy bowiem zauważyć, iż 

u podstaw takiego sposobu podejmowania decyzji leży zgoda wspólników 

 
616 Ibidem. 
617 Ibidem. 
618 Ibidem. 
619 Poniższe argumenty za Ł. Gasiński, Granice…, str. 31–45. Argumentacja Ł. Gasińskiego została 

przeprowadzona w odniesieniu do statutu spółki akcyjnej, jednakże w ocenie autora niniejszej pracy 

argumentacja ta znajduje w pełni zastosowanie także do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

jak i umowy prostej spółki akcyjnej.  
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(akcjonariuszy) na zmianę statutu w sposób określony przez umowę spółki 

i przepisy prawa. Co więcej, art. 246 § 3 k.s.h. (w odniesieniu do spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz art. 30098 § 3 k.s.h. (w odniesieniu do 

prostej spółki akcyjnej) wymaga zgody każdego wspólnika (akcjonariusza) na 

dotyczącą go zmianę umowy spółki w zakresie zwiększenia jego świadczeń lub 

ograniczenia jego praw przyznanych osobiście;  

b) u podstaw rozciągnięcia mocy obowiązującej umowy spółki na osoby trzecie leży 

zawsze stosunek umowny pomiędzy spółką a tymi osobami. Przykładowo 

członkowie zarządu lub rady nadzorczej w sposób wyraźny lub dorozumiany 

wyrażają zgodę na pełnienie przez siebie funkcji. Z kolei w przypadku zmiany 

umowy spółki w okresie pełnienia przez nich funkcji, przysługuje im możliwość 

rezygnacji z pełnionej przez nich funkcji w dowolnym momencie;  

c) co do zasad wykładni umowy spółki, po pierwsze, przyjmuje się w doktrynie 

prawa cywilnego, iż obiektywna teoria oświadczeń woli może być także 

stosowana w stosunkach umownych, w przypadku gdy oświadczenia woli są 

kierowane do nieoznaczonego adresata. Tym samym sposób wykładni nie 

powinien zmieniać charakteru prawnego umowy spółki. Po drugie, dopuszczalne 

jest także sięganie do innych niż obiektywna metod wykładni umowy spółki 

(w szczególności w przypadku spółek o charakterze zamkniętym);  

d) co do możliwości zaskarżania uchwał sprzecznych z umową spółki, należy 

zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, kodeks cywilny dopuszcza także 

możliwość kwestionowania skuteczności czynności prawnych ze względu na 

sprzeczność z umową (art. 59 k.c.620). Po drugie, sposób uregulowania kwestii 

zaskarżenia uchwał ze względu na sprzeczność z umową spółki świadczy raczej 

o przyjęciu przez ustawodawcę wyraźnej granicy pomiędzy sprzecznością 

z prawem a sprzecznością z umową spółki (jako że zagadnienia te są uregulowane 

oddzielnie i sprzeczność uchwały z umową spółki oraz ustawą jest obwarowana 

odmiennymi sankcjami). Zaskarżanie uchwały sprzecznej z ustawą zostały 

uregulowane w art. 252 k.s.h. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

art. 425 k.s.h. w zw. z art. 300101 k.s.h. dla prostej spółki akcyjnej. Zaskarżanie 

uchwał sprzecznych z umową spółki zostało z kolei uregulowane w art. 249 k.s.h. 

 
620 Por. również art. 92 k.c. 



196 

 

dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 422 k.s.h. w zw. z art. 

300101 k.s.h. dla prostej spółki akcyjnej;  

e) możliwość wprowadzenia ograniczeń zbywania udziałów w umowie spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w umowie prostej spółki akcyjnej 

(o rozszerzonej skuteczności) nie neguje także umownego charakteru takich 

umów spółek. W przypadku umów o charakterze obligacyjnym strony mogą 

wyłączyć skutecznie możliwość przeniesienia praw z umowy, a wyłączenie takie 

nie zmienia obligacyjnego charakteru danej umowy. 

Określenie charakteru prawnego umowy spółki stanowi punkt wyjścia do rozważań 

o tym, jakiego typu postanowienia i w jakim zakresie mogą się znaleźć w umowie spółki 

(co zostanie omówione w dalszej części niniejszego rozdziału)621.  

4.4.2. Granice kształtowania postanowień umowy spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz umowy prostej spółki akcyjnej 

Postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowy prostej 

spółki akcyjnej podzielić możemy na postanowienia obligatoryjne622 i fakultatywne623. 

 
621 Na marginesie tych rozważań warto także zwrócić uwagę, iż określenie charakteru prawnego umowy 

spółki pozwala także na odniesienie się do kwestii zasad wykładni postanowień umowy spółki. Można 

wyróżnić w piśmiennictwie kilka podejść co do zasad wykładni umowy spółki (prowadzonych 

w odniesieniu do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Pierwsza grupa autorów wprowadza 

rozróżnienie na wykładnię postanowień o charakterze organizacyjnym oraz wykładnię postanowień 

o charakterze obligacyjnym. Zgodnie z tym podziałem postanowienia o charakterze organizacyjnym 

powinny być wykładane zgodnie z obiektywnymi zasadami wykładni, tak jak akt normatywny. 

Postanowienia dotyczące sfery stosunków obligacyjnych powinny natomiast podlegać ogólnym zasadom 

wykładni, w tym w szczególności z zastosowaniem art. 65 § 2 k.c., tj. na badaniu, jaki był zgodny zamiar 

stron i cel umowy (a nie na opieraniu się na jej dosłownym brzmieniu). W ocenie autora niniejszej pracy 

to, czy możliwe będzie zastosowanie art. 65 § 2 k.c. do postanowień obligacyjnych umowy spółki, nie może 

zostać przesądzone abstrakcyjnie w odniesieniu do każdego obligacyjnego postanowienia umowy spółki. 

Ten sposób wykładni może mieć bowiem zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dana ocena będzie 

dokonywana w odniesieniu do relacji pomiędzy wspólnikami, którzy brali udział w tworzeniu danych 

postanowień (byli wspólnikami na etapie przyjmowania danych postanowień). Inaczej trudno jest bowiem 

powoływać się na „zgodny zamiar” stron, które w danym momencie w ogóle nie były wspólnikami i nie 

były w żaden sposób zaangażowane w ustalanie brzmienia danych postanowień. Warto także zwrócić 

uwagę na pogląd A. Nowackiego, który dopuszcza dodatkowo stosowanie wykładni subiektywnej 

w przypadku, gdy zgodny zamiar i cel umowy jest lub powinien być znany nowemu wspólnikowi 

(A. Nowacki, Spółka…, komentarz do art. 157, Nb. 244).  
622 Postanowienia obligatoryjne można podzielić dalej na postanowienia o charakterze bezwarunkowym 

(tzn. postanowienia określone w art. 157 § 1 k.s.h.) oraz postanowienia o charakterze warunkowym, tzn. 

postanowienia, które muszą zostać zamieszczone w umowie spółki, gdy dojdzie do określonej przepisami 

prawa sytuacji (np. gdy spółka jest zawiązywana na czas oznaczony, należy to zastrzec w umowie spółki) 

– R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 157, Nb. 12-14; M. Bieniak [w:] Kodeks…, komentarz 

do art. 3005, Nb. 2. 
623 R. Pabis [w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, Nb. 11.  
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Z punktu widzenia rozważań prowadzonych w niniejszej pracy, istotne znaczenie ma 

dopuszczalność zamieszczania w umowie spółki postanowień fakultatywnych.  

Postanowienia fakultatywne podzielić można z kolei na trzy główne grupy: 

a) postanowienia, które dopuszcza kodeks spółek handlowych;  

b) postanowienia modyfikujące dyspozytywne przepisy kodeksu spółek 

handlowych; oraz  

c) postanowienia nieprzewidziane w żaden sposób w kodeksie spółek 

handlowych624. 

W zależności od przyjęcia, czy zamieszczone w umowie spółki postanowienie dotyczące 

opcji można uznać za ograniczenie w zbywaniu udziałów lub akcji w rozumieniu art. 182 

k.s.h. lub odpowiednio art. 30039 k.s.h.625, postanowienie takie stanowiłoby albo 

pierwszy, albo trzeci ze wskazanych powyżej typów postanowień fakultatywnych626.  

Na gruncie przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej brak jest przepisu analogicznego do art. 

304 § 3 i 4 k.s.h. Konsekwentnie pojawia się pytanie o to, jakie przepisy powinny być 

brane pod uwagę w celu określenia granic kształtowania fakultatywnych postanowień 

umowy spółki. Możliwe wydają się dwa podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze, 

polegające na przyjęciu, iż zastosowanie znajdzie, za pośrednictwem art. 2 k.s.h., art. 3531 

k.c. oraz drugie, polegające na przyjęciu, iż zastosowanie znajdzie, stosowany przez 

analogię, art. 304 § 3 i 4 k.s.h.  

Na gruncie piśmiennictwa dotyczącego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

dominująca część doktryny wskazuje na konieczność stosowania art. 3531 k.c. do 

określenia granic kształtowania postanowień spółki z ograniczoną 

 
624 Podział za R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki 

kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, 

Warszawa 2011, komentarz do art. 157, pkt. 14.  
625 Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej części niniejszego rozdziału.  
626 R. Potrzeszcz oraz T. Siemiątkowski ograniczenia w zbywaniu udziałów przewidziane w art. 182 k.s.h. 

zaliczają właśnie do pierwszej kategorii postanowień fakultatywnych – R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski 

[w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, pkt. 14. 
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odpowiedzialnością627. Większość Autorów wskazuje jednak628, iż do oceny postanowień 

umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosować należy także kryteria 

wyrażone w art. 304 § 4 k.s.h., w szczególności w zakresie sprzeczności danych 

postanowień z naturą spółki oraz dobrymi obyczajami629. W ocenie tych Autorów, 

w pierwszej kolejności należy stosować przesłanki z art. 3531 k.c., jednakże przesłanki 

określone w art. 304 k.s.h. także powinny być brane pod uwagę630. Niektórzy Autorzy 

wskazują jednak, iż kryteria przewidziane w art. 304 § 3 i 4 k.s.h. powinny, w stosunku 

do umowy spółki, być stosowane w sposób bardziej elastyczny631. Jak się jednak wydaje, 

ze względu na charakter art. 304 § 3 i 4 k.s.h., stanowiącego przepis ograniczający zasadę 

swobody umów, przepis ten nie powinien być stosowany analogicznie do umowy spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowy prostej spółki akcyjnej.  

Na gruncie piśmiennictwa dotyczącego prostej spółki akcyjnej Autorzy wskazują na 

konieczność stosowania art. 3531 k.c., negując jednocześnie analogiczne stosowanie art. 

304 § 3 i 4 k.s.h.632 

4.4.3. Skutki zamieszczenia w umowie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej postanowień 

wykraczających poza granice swobody kształtowania treści umowy 

spółki 

Jak zostało wskazane powyżej, spoczywający na notariuszach oraz KRS obowiązek 

weryfikowania treści umowy oraz statutu spółki tak, aby były one zgodne z prawem, nie 

stanowi wystarczającej w praktyce zapory co do tego, by w obrocie nie funkcjonowały 

 
627 G. Nita-Jagielski [w:] System, str. 180; J. Strzępka, E. Zielińska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, 

Nb. 2; A. Szajkowski, M. Tarska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, Nb. 23; A.W. Wiśniewski [w:] 

Kodeks…, komentarz do art. 157, Nb. 40.  
628 Odmiennie Z. Jara, który, jak się wydaje, opowiada się za stosowaniem do oceny granic kształtowania 

postanowień fakultatywnych umowy spółki jedynie art. 3531 k.c. – Z. Jara [w:] Kodeks…, komentarz do 

art. 157, Nb. 3.  
629 G. Nita-Jagielski [w:] System…, str. 180; A. Szajkowski, M. Tarska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 

157, Nb. 24; R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 157, Nb. 17. Podobnie, jak się wydaje, 

R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, pkt. 15; M. Kozik, Uszczuplenie 

praw przyznanych osobiście i praw udziałowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle art. 

246 § 3 k.s.h. (cz. II), Pr. Spół., 2006/1, str. 18.  
630 A.W. Wiśniewski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, Nb. 41.  
631 K. Bilewska, J. Jastrzębski, Kary umowne w umowach spółek kapitałowych i w umowach wspólników 

lub akcjonariuszy, PPH 2006/10, str. 5; A. Rachwał [w:] System…, str. 772; A. Szajkowski, M. Tarska [w:] 

Kodeks…, komentarz do art. 157, Nb. 24. 
632 L. Modzelewska [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020, komentarz 

do art. 3005, Nb. 19; M. Bieniak [w:] Kodeks…, komentarz do art. 3005, Nb. 9; M. Dumkiewicz, Kodeks 

spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2019, komentarz do art. 3005, pkt. 10; A. Opalski, Prosta spółka 

akcyjna – nowy typ spółki handlowej (część I), PPH 2019/11, str. 13.  
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umowy spółki, w których zawarte zostały postanowienia wykraczające poza granice 

kształtowania takich umów. 

Podobnie jak zostało wskazane w odniesieniu do statutu spółki akcyjnej633, tak również 

w odniesieniu do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowy prostej 

spółki akcyjnej, przyjąć należy, iż w przypadku gdy dane postanowienie umowy spółki 

będzie wykraczać poza granice kształtowania umowy spółki, zastosowanie znaleźć 

powinien art. 58 § 3 k.c., zgodnie z którym, „jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko 

część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że 

z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie 

zostałaby dokonana”634. Samo określenie, czy dana czynność (jej część) może być uznana 

za nieważną, dokonywane jest na podstawie art. 58 § 1 k.c., przy czym w ocenie autora 

wskazana w tym przepisie sprzeczność z ustawą dotyczy sprzeczności z wszystkim 

przesłankami wymienionymi w art. 3531 k.c. Odpowiednie stosowanie art. 58 § 3 k.c. 

musiałoby, jak się wydaje, polegać na stosowaniu go jedynie w zakresie, w jakim 

możliwe jest stwierdzenie nieważności określonego postanowienia umowy spółki, bez 

stosowania fragmentu: „chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych 

nieważnością czynność nie zostałaby dokonana”. Dopuszczalność stwierdzenia 

nieważności całej umowy spółki budzić musi bowiem zastrzeżenia635. 

4.4.4. Dopuszczalność zamieszczania w umowie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej postanowień 

dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) 

Kolejnym krokiem zmierzającym do przesądzenia, czy należy uznać za dopuszczalne 

zamieszenie w umowie spółki opcji call lub opcji put, jest odpowiedź na bardziej ogólne 

pytanie o to, czy dopuszczalne jest zawieranie w umowie spółki postanowień 

o charakterze obligacyjnym, dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami 

(akcjonariuszami) spółki.  

Na gruncie orzecznictwa dotyczącego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością natrafić 

można na orzeczenia podobne do orzeczeń wydanych w odniesieniu do spółki akcyjnej 

(przykładowo powoływanego wyżej wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 

 
633 Por. rozważania zawarte w rozdziale 4.3.3.  
634 Odmiennie Z. Jara [w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, Nb. 6.  
635 A. Kidyba, Komentarz aktualizowany…, komentarz do art. 157, pkt. 1.  
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2007 r.636). Ze względu na krótki czas obowiązywania przepisów dotyczących prostej 

spółki akcyjnej, brak jest orzecznictwa dotyczącego charakteru prawnego umowy prostej 

spółki akcyjnej.  

W wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż nie można wykluczyć, 

że w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdują się postanowienia 

dotyczące zobowiązań wspólników wobec siebie, a nie wobec spółki637. W ocenie sądu 

strony mają bowiem dowolność w wyborze formy, w jakiej zawierają umowę (w tym 

mogą podjąć decyzję o zawarciu umowy pomiędzy sobą w ramach umowy spółki). 

W ocenie sądu postanowienia takie nie stanowią jednak integralnej części umowy spółki. 

Mogą jedynie stanowić część odrębnej umowy, z różnych względów zamieszczonej 

w tym samym, co umowa spółki, dokumencie638. Wnioski przyjęte w tym wyroku przez 

Sąd pokrywają się z przyjętą w niektórych wyrokach (jak również przyjętą przez część 

Autorów) koncepcją podziału postanowień statutowych (w tym przypadku byłyby to 

postanowienia umowy spółki) na postanowienia statutu w sensie formalnym oraz 

w sensie materialnym. Koncepcja tego podziału została odrzucona przez autora niniejszej 

pracy.  

W części pracy dotyczącej dopuszczalności zamieszczania w statucie spółki akcyjnej 

postanowień dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami spółki, została 

przedstawiona argumentacja przemawiająca za dopuszczalnością zamieszczania takich 

postanowień w statucie. Wskazana tam argumentacja znajduje w pełni zastosowanie 

także do umowy spółki, tym bardziej iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

prosta spółka akcyjna są spółkami o większej niż spółka akcyjna ilości cech 

„osobowych”, a co za tym idzie, w odniesieniu do spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, dopuszczalność wprowadzania 

postanowień o charakterze zobowiązaniowym wydaje się tym bardziej zasadna.  

Brak jest jasnej podstawy umożliwiającej określenie, które postanowienia umowy spółki 

można byłoby uznać za integralne postanowienia umowy spółki (posługując się 

 
636 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r., sygn. akt III CSK 195/07.  
637 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I CSK 391/10. Na gruncie kodeksu 

handlowego dopuszczalność wprowadzania do umowy spółki postanowień dotyczących relacji pomiędzy 

wspólnikami zdawał się dopuszczać A. Szumański, Ograniczona wolność umów w prawie spółek 

handlowych, GSP, 1999/2, str. 411 i n.  
638 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I CSK 391/10. Pogląd ten, jak się 

wydaje, podzielają również Z. Jara [w:] Kodeks…, komentarz do art. 157, Nb. 14; R. Kwaśnicki, 

Swoboda…, str. 105.  
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określeniem użytym przez Sąd Najwyższy w wyroku z 20 kwietnia 2011 r.), a które nie. 

Nie jest natomiast w ocenie autora dopuszczalne przyjęcie, iż każde z postanowień 

dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami (a nie pomiędzy 

wspólnikami lub akcjonariuszami a spółką) stanowiłoby materię niemogącą stanowić 

integralnego postanowienia umowy spółki. W ocenie autora, prima facie dopuszczalne 

będą takie postanowienia o charakterze obligacyjnym, które dotyczą bezpośrednio statusu 

wspólnika (akcjonariusza) stron zobowiązanych z takich postanowień (tzn. np. 

postanowienia dotyczące ograniczeń w rozporządzaniu udziałami lub akcjami), 

a niedopuszczalne takie postanowienia, które nie mają bezpośredniego związku z takim 

statusem. Każde z takich postanowień podlegać będzie jednak indywidualnej ocenie 

przez pryzmat przesłanek delimitujących swobodę kreowania postanowień umowy 

spółki. 

Podział ten nie wydaje się także zasadny, dokonując analizy, istotnych z punktu widzenia 

niniejszej pracy, przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących ograniczeń 

w zbywaniu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w prostej 

spółce akcyjnej.  

Na gruncie przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, art. 182 

k.s.h. dopuszcza wprowadzenie do umowy spółki innych niż zgoda spółki ograniczeń 

w zbywaniu udziałów. Znaczna część takich ograniczeń będzie właśnie ograniczeniami 

wynikającymi z relacji pomiędzy wspólnikami. Do ograniczeń takich powszechnie 

zalicza się bowiem m.in. prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawa drag along, 

prawa tag along bądź wyrażanie zgody na zbycie akcji przez innego wspólnika639. 

Z kolei na gruncie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, dopuszczalność 

wprowadzenia do umowy spółki innych niż zgoda spółki ograniczeń została przewidziana 

w art. 30039 k.s.h. Podobnie jak na tle rozważań dotyczących spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, przyjąć należy, iż znaczna część takich ograniczeń dotyczyć będzie 

właśnie relacji pomiędzy akcjonariuszami. Komentatorzy omawianego przepisu 

wskazują m.in. na prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, opcję call640. Zauważyć 

także należy, iż ustawodawca w art. 30042 k.s.h., w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej, 

 
639 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 34; A. Nowacki, Spółka…, komentarz do art. 182, 

Nb. 36–84.  
640 M. Mazgaj [w:] Kodeks…, komentarz do art. 30039, Nb. 5; M. Wawer [w:] Kodeks…, komentarz do art. 

30039, Nb. 2.  
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wprowadził ustawową regulację prawa pierwszeństwa, dotyczącego właśnie w sposób 

bezpośredni relacji pomiędzy akcjonariuszami.  

Za umownym charakterem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak 

i umowy prostej spółki akcyjnej, a także za możliwością wprowadzania do umowy spółki 

postanowień dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, 

przemawia również art. 1163 § 1 k.p.c., zgodnie z którym „Zamieszczony w umowie 

(statucie) spółki handlowej zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki 

wiąże spółkę, jej wspólników oraz organy spółki i ich członków”641.  

Podsumowując, należy uznać za dopuszczalne zamieszczanie w umowie spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w umowie prostej spółki akcyjnej postanowień 

dotyczących relacji pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami), przy czym relacje te 

powinny być bezpośrednio powiązane ze statusem wspólnika (akcjonariusza). Przyjąć 

także należy, iż zmiana wszelkich postanowień umowy spółki będzie wymagała zmiany 

zgodnej z procedurą przewidzianą przepisami kodeksu spółek handlowych (poprzez 

podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia). Natomiast 

sprzeczność uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia z każdym 

postanowieniem umowy spółki będzie potencjalnie wypełniać przesłankę „sprzeczności 

z umową spółki” w rozumieniu art. 249 k.s.h. oraz art. 422 k.s.h. w zw. z art. 300101 k.s.h.  

4.4.5. Dopuszczalność zamieszczania opcji call w umowie spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej 

Przeprowadzone powyżej rozważania prowadzą bezpośrednio do odpowiedzi na 

kluczowe dla niniejszego rozdziału pytanie o dopuszczalność zamieszczania opcji 

w umowie spółki. Analiza tego zagadnienia zostanie w pierwszej kolejności 

przeprowadzona w odniesieniu do opcji call.  

Jak zostało wskazane powyżej, zgodnie z przyjętym w niniejszej pracy stanowiskiem, 

należy uznać za dopuszczalne zamieszczanie w umowie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej postanowień dotyczących 

relacji pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami. Postanowienia takie będą stanowić 

materię umowy spółki, do której stosować się będzie wszystkie przepisy dotyczące 

postanowień umowy spółki (np. w zakresie zmiany umowy spółki lub zaskarżania uchwał 

sprzecznych z umową spółki), a nie (jak zostało np. wyrażone w wyroku Sądu 

 
641 Por. Ł. Gasiński, Granice…, str. 63.  
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Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r.642) jedynie nieintegralne postanowienia, które 

zostały jedynie zamieszczone w tym samym, co umowa spółki, dokumencie. 

W ocenie autora niniejszej pracy, postanowieniami dotyczącymi relacji pomiędzy 

wspólnikami (akcjonariuszami), które będą stanowiły integralne postanowienia umowy 

spółki, będą postanowienia związane ze statusem wspólnika (akcjonariusza), 

w szczególności dotyczące obrotu udziałami (akcjami). Zważywszy na większą swobodę 

w kształtowaniu postanowień umowy spółki w porównaniu do postanowień statutu (brak 

zasady ścisłości statutu), uwagi poczynione powyżej w odniesieniu do spółki akcyjnej 

będą tym bardziej przemawiać za uznaniem, iż co do zasady dopuszczalne będzie 

wprowadzenie do umowy spółki opcji call.  

Możliwość wprowadzenia do umowy spółki opcji call wynika pośrednio już z przepisów 

kodeksu spółek handlowych, tj. art. 182 k.s.h. oraz art. 30039 k.s.h. (stanowiących 

odpowiednik art. 337 k.s.h.). Art. 182 k.s.h. oraz art. 30039 k.s.h. wskazują tylko na 

możliwość wprowadzenia do umowy spółki ograniczeń zbywania udziałów lub akcji, nie 

wskazując jednocześnie o jakie ograniczenia chodzi.  

W piśmiennictwie omawiającym art. 182 k.s.h. oraz art. 30039 k.s.h. Autorzy wskazują 

często na opcje jako sposób ograniczenia zbywania udziałów, przy czym napotkać można 

różne podejścia do określania, o jakie opcje danym Autorom chodzi. Część Autorów nie 

wskazuje, czy chodzi o opcje call, opcje put, czy o obydwie opcje, bądź wskazuje 

zarówno na opcje call, jak i opcje put643. Niektórzy Autorzy natomiast odnoszą się 

wyłącznie do opcji call, uznając, iż opcja put nie stanowi w ogóle ograniczenia 

w zbywaniu udziałów644. 

Na gruncie rozważań dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, A. Opalski 

wyraził pogląd, iż opcja call, która nie jest jednocześnie połączona z innym 

ograniczeniem, np. prawem pierwszeństwa, nie może być postrzegana w kategoriach 

ograniczenia zbywalności udziałów w rozumieniu art. 182 § 1 k.s.h., gdyż w braku 

takiego rodzaju postanowień wspólnik zobowiązany z tytułu opcji mógłby swobodnie 

 
642 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I CSK 391/10 
643 Tak m.in. A. Szajkowski, M. Tarska [w:] Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300. Tom II, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2014, 

komentarz do art. 182, Nb. 18; M. Koralewski, Klauzule…, pkt. I. A. Kidyba wskazuje wyłącznie na opcję 

put - A. Kidyba, Komentarz…, komentarz do art. 182, pkt. 1.  
644 Tak m.in. M. Michalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, pkt. 5; A. Opalski [w:] Kodeks…, 

komentarz do art. 182, Nb. 36. Jak się wydaje, tak również M. Mazgaj [w:] Kodeks…, komentarz do art. 

30039, Nb. 5.  
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zbyć udziały na rzecz osoby trzeciej z pominięciem uprawnionego, jeżeli uprawniony nie 

zgłosiłby wcześniej zamiaru przejęcia udziałów645. W ocenie autora niniejszy pogląd nie 

jest uzasadniony. Pozostawiając na boku kwestię możliwości rozporządzenia udziałem 

w momencie związania opcją call, zauważyć należy, iż sam fakt tego, iż w określonym 

przedziale czasowym wspólnik może zostać zmuszony do zbycia swoich udziałów 

pomimo woli pozostania w spółce (jak również sam fakt, że umowa sprzedaży będzie 

zawarta konkretnie z uprawnionym z opcji), stanowi ograniczenie w zbywaniu 

udziałów646.  

Podsumowując, w piśmiennictwie dominujące jest stanowisko, iż opcja call stanowi 

ograniczenie zbywania udziałów w rozumieniu art. 182 § 1 k.s.h. oraz art. 30039 k.s.h. 

Brak jest zasadniczo poglądów przeciwnych647.  

Do oceny, czy dane postanowienie opcji call będzie mieścić się w granicach 

kształtowania postanowień umowy spółki, zastosowanie znajdą przesłanki określone 

w art. 3531 k.c.  

Nie byłoby właściwe przyjęcie, iż umowa opcji call jako taka jest sprzeczna 

z właściwością (naturą) stosunku, przy czym nie można wykluczyć, iż dana konkretna 

opcja call zostanie skonstruowana w taki sposób, iż wyłączałaby (lub naruszała w sposób 

znaczący) fundamentalną dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostych 

spółek akcyjnych zasadę zbywalności udziałów (akcji), będąc tym samym sprzeczną 

z właściwością (naturą) stosunku. 

Co do pozostałych przesłanek określonych w art. 3531 k.c., ocena, czy dane konkretne 

postanowienie umowy opcji wykraczałoby poza ramy swobody umów, wymagałoby 

oceny w każdym indywidualnym przypadku i nie jest możliwe przyjęcie a priori zestawu 

cech opcji call, które w takich ramach by się nie mieściły. Wyobrazić sobie można 

przykładowe sytuacje, gdy np. sposób wyliczenia ceny na gruncie opcji call będzie 

faworyzował jedną ze stron w stopniu uzasadniającym przyjęcie, iż dane postanowienie 

jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

 
645 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 36.  
646 Podobnie jak zostało zaznaczone w ramach rozważań dotyczących spółki akcyjnej, wskazać należy, iż 

konkluzji tej nie zmienia fakt swobodnego przystąpienia przez zobowiązanego do samej umowy opcji. 

U podstaw każdego bowiem umownego sposobu ograniczenia zbywania udziałów lub akcji (prawo 

pierwszeństwa, prawo pierwokupu etc.) leży wcześniejsze swobodne przystąpienie do danej umowy przez 

zobowiązanego. 
647 Za wyjątkiem opisanego powyżej poglądu A. Opalskiego.  
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Jak zostało już częściowo wskazane powyżej, opcja call może obejmować także udziały 

lub akcje, które zostaną dopiero wyemitowane. Na gruncie rozważań dotyczących spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, A. Opalski wskazuje, iż „ze względu na dyrektywę 

interpretacyjną nakazującą ścisłą wykładnię ograniczeń zbywalności udziałów 

wynikających z umowy spółki „automatyczne” rozciągnięcie ograniczeń na nowe prawa 

udziałowe można przyjąć tylko wtedy, gdy reżim ten obejmował dotychczas wszystkie 

udziały. Gdy natomiast ograniczenia obowiązywały wyłącznie w odniesieniu do 

niektórych wspólników, należy uznawać je za rozciągające się również na udziały nowo 

objęte przez tych wspólników”648. Z powyższym podsumowaniem należy się co do 

zasady zgodzić (także na gruncie prostej spółki akcyjnej), jednakże z tym zastrzeżeniem, 

iż to, czy opcja call automatycznie rozciągnie się na nowo powstałe udziały, musi jednak 

wynikać z brzmienia konkretnej opcji call, tzn. jeżeli z brzmienia opcji będzie 

przykładowo wynikać, iż dotyczy ona tylko konkretnych udziałów danego wspólnika 

posiadanych przez niego w określonym momencie, to opcja taka nie będzie obejmować 

nowo objętych przez tego wspólnika udziałów.  

Opcja call może zostać wpisana do umowy spółki zarówno jako opcja wskazująca 

imiennie określonych wspólników lub akcjonariuszy, jak i jako opcja określająca 

wspólników (akcjonariuszy) w inny (dający jednakowoż klarowną możliwość określenia 

o których wspólników lub akcjonariuszy chodzi) sposób, np. jako posiadaczy określonej 

ilości udziałów lub akcji bądź określonej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników 

(walnym zgromadzeniu). Te dwie techniki mogą być stosowane w sposób mieszany np. 

poprzez wskazanie, iż imiennie określony wspólnik (akcjonariusz) będzie uprawniony do 

nabycia udziałów (akcji) od wszystkich wspólników, których udział w głosach na 

zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) spadnie poniżej określonego pułapu.  

W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, 

podobnie jak w przypadku powyższej analizy dotyczącej spółki akcyjnej, należy 

zastanowić się nad potencjalną wątpliwością dotyczącą możliwości uznania, 

w określonych okolicznościach, opcji call za postanowienie umowy spółki wyłączające 

dopuszczalność zbycia praw udziałowych. Podobnie jak w przypadku opcji call 

zamieszczonej w statucie spółki akcyjnej, także w przypadku opcji call zamieszczonej 

w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również umowie prostej spółki 

 
648 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 11.  
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akcyjnej, zbycie prawa udziałowego w okresie związania opcją skutkować może 

bezskutecznością zbycia wobec spółki649.  

To czy w danym przypadku nastąpi skutek w postaci bezskuteczności zależeć będzie od 

tego czy dana opcja call została sformułowana w sposób abstrakcyjny (tj. taki, w którym 

zmiana właściciela praw udziałowych nie ma wpływu na wykonanie opcji call) czy w taki 

sposób, w którym zbycie akcji przez określonego zobowiązanego z opcji 

uniemożliwiałoby wykonanie opcji przez uprawnionego. W tym drugim przypadku, ze 

względu na skutek bezskuteczności zbycia praw udziałowych na rzecz osoby trzeciej 

w okresie związania opcją, stanowić będzie faktyczne wyłączenie dopuszczalności 

zbywania praw udziałowych w okresie związania opcją (lock-up). Nie budzi wątpliwości 

brak dopuszczalności wprowadzenia do umowy spółki nieograniczonego w czasie 

wyłączenia zbywania udziałów lub akcji. Szereg Autorów dopuszcza jednak 

dopuszczalność czasowego wyłączenia zbycia udziału lub akcji650. Autor niniejszej pracy 

opowiada się za dopuszczalnością czasowego wyłączenia zbywalności. Wyłączenie 

prawa do zbycia udziału lub akcji w określonym czasie powinno natomiast być poparte 

silnym ekonomicznym interesem stron. Przykładowo w przypadku formuły joint venture, 

w której wehikułem dla wspólnego przedsięwzięcia jest spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub prosta spółka akcyjna, dla wszystkich wspólników lub 

akcjonariuszy kluczową kwestią może być prowadzenie przedsięwzięcia w tym samym 

zamkniętym kręgu osób przez określony czas (np. ze względu na szczególne kompetencje 

poszczególnych wspólników lub akcjonariuszy). Zwolennik dopuszczenia czasowego 

wyłączenia zbywalności udziałów, A. Opalski, podaje przykład czasowego wyłączenia 

zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako elementu 

„przyjętego modelu biznesowego, polegającego np. na silniejszym związaniu założycieli 

startupu ze spółką do momentu komercjalizacji innowacyjnego produktu”651. Ponadto, 

w przypadku zaledwie czasowego ograniczenie zbywalności, wspólnicy (akcjonariusze) 

są świadomi tego, w jakim dokładnie okresie zbycie przez nich praw udziałowych nie 

będzie możliwe. Warto także podkreślić, iż w przypadku uznania, że w danym przypadku 

 
649 Por. uwagi w rozdziale 5.3.7.  
650 Takie stanowisko zdają się dopuszczać m.in. M. Stanik [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz 

2017. Wydanie 2, red. Z. Jara, Warszawa 2017, art. 182, Nb. 10; J. Strzępka, E. Zielińska [w:] Kodeks…, 

komentarz do art. 182; Nb. 3; A. Herbet [w:] System prawa handlowego, tom 17A, red. S. Sołtysiński, 

Warszawa 2010, str. 297; M. Michalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Pkt. 5; M. Mazgaj [w:] 

Kodeks…, komentarz do art. 30039, Nb. 6. 
651 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 7.  
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ograniczenie zbycia praw udziałowych jest nadmiernie restrykcyjne (gdyż czas jego 

trwania nie jest uzasadniony wyważonym interesem wspólników lub akcjonariuszy), 

dane postanowienie będzie mogło zostać uznane za wykraczające poza granice 

kształtowania postanowień umowy spółki. Za tożsame z zakazem zbywalności praw 

udziałowych należy uznać wprowadzenie takich postanowień, które wyłączą możliwość 

zbywania udziałów w praktyce. Powyższa analiza prowadzi do konkluzji, iż w przypadku 

gdy w odniesieniu do danej opcji call, ze względu na jej konstrukcję mógłby wystąpić 

skutek bezskuteczności zbycia wobec spółki, opcja call będzie mogła zostać 

zamieszczona w umowie spółki jedynie na krótki okres, uzasadniony silnym interesem 

ekonomicznym stron.  

Podsumowując kluczowe wnioski, dotyczące dopuszczalności zamieszczania opcji call 

w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej, 

przyjąć należy, iż: 

a) co do zasady dopuszczalne jest zamieszczenie w umowie spółki opcji call652;  

b) opcja call będzie stanowić ograniczenie w zbywalności (rozporządzalności) 

udziałów lub akcji;  

c) opcja call może zostać wpisana do umowy spółki zarówno jako opcja 

wskazująca imiennie określonych wspólników lub akcjonariuszy, jak i jako 

opcja określająca wspólników (akcjonariuszy) w inny (dający jednakowoż 

klarowną możliwość określenia o których wspólników lub akcjonariuszy 

chodzi) sposób, np. jako posiadaczy określonej ilości udziałów lub akcji bądź 

określonej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym 

zgromadzeniu);  

 
652 Na marginesie rozważań (podobnie jak w przypadku analizy językowej art. 337 § 2 k.s.h. powyżej) 

zauważyć należy, iż art. 182 § 1 k.s.h. posługuje się spójnikiem „albo” w sformułowaniu „Zbycie udziału 

(…) umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć” (przy czym art. 30039 

§ 1 k.s.h. w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej posługuje się już spójnikiem „lub”). Spójnik „albo” 

oznacza alternatywę rozłączną, co prowadzić mogłoby do literalnej wykładni, iż w przypadku gdy umowa 

spółki przewiduje wymóg uzyskania zgody spółki, nie może już przewidywać żadnego innego ograniczenia 

w zbywaniu udziału (ewentualnie, iż nie może wprowadzać dwóch lub większej ilości ograniczeń o innym 

niż zgoda spółki charakterze). Pomimo użytego w przepisie spójnika, jak się wydaje, należy przyjąć, iż 

wykładnia językowa wydaje się niewystarczająca i umowa spółki może przewidywać więcej niż jedno 

ograniczenie zbycia udziału. Jak słusznie zauważa A. Opalski, w zależności od konkretnego brzmienia 

postanowień ograniczających zbywanie udziałów, jedna przesłanka ograniczająca obrót udziałami może 

okazać się bardziej restrykcyjna niż dwa łagodniej ujęte sposoby (A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do 

art. 182, Nb. 9). Co również istotne, interes wspólników spółek zamkniętych przemawiać może za 

wprowadzeniem większej liczby ograniczeń w zbywaniu udziałów. 
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d) opcje call, w przypadku których skutkiem zbycia praw udziałowych w okresie 

związania opcją będzie bezskuteczność takiego zbycia wobec spółki mogą 

zostać ustanowione jedynie na krótki okres, przy czym czas ten musi znajdować 

silne uzasadnienie w ochronie innych interesów wspólników lub akcjonariuszy 

będących stronami opcji call. To, czy dany okres w określonym przypadku nie 

będzie nadmiernie długi, wymagać będzie odrębnej analizy każdego 

określonego przypadku. W pozostałych przypadkach, opcje call oraz opcje put 

mogą zostać zamieszczane w umowach spółki na czas zasadniczo dowolnie 

długi, z uwzględnieniem danej konstrukcji opcji;  

e) opcja call może obejmować zarówno udziały lub akcje już istniejące, jak 

i udziały, które zostaną dopiero utworzone. 

4.4.6. Dopuszczalność zamieszczania opcji put w umowie spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowie prostej spółki akcyjnej 

Zgodnie z wnioskami przyjętymi powyżej, należy uznać za dopuszczalne zamieszczenie 

opcji call w umowie spółki. W następnym kroku należy więc zastanowić się nad 

dopuszczalnością zamieszczenia w umowie spółki opcji put.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż opcja put nie będzie mogła zostać uznana za 

ograniczenie w zbywaniu udziałów lub akcji. Uprawniony może bowiem swobodnie 

dysponować swoimi udziałami lub akcjami (w których jest posiadaniu)653. Opcja nie 

kreuje po stronie uprawnionego z opcji żadnego obowiązku co do skorzystania z opcji. 

Jako iż opcja put nie będzie mieścić się w zakresie normy wyrażonej w art. 182 § 1 k.s.h. 

ani 30039 § 1 k.s.h., w celu przesądzenia o dopuszczalności zamieszczenia opcji put 

w umowie spółki należy odnieść się wyłącznie do granic kształtowania postanowień 

umowy spółki.  

Odnosząc się najpierw do przesłanki „właściwości (natury) stosunku”, w pierwszej 

kolejności należy wskazać, iż, jak zostało zaznaczone powyżej, można uznać za 

dopuszczalne zamieszczanie w umowie spółki postanowień dotyczących relacji 

pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami. Opcja put mieści się w kategorii 

integralnych postanowień umowy spółki, gdyż dotyczy bezpośrednio relacji pomiędzy 

wspólnikami lub akcjonariuszami wynikającej z ich statusu wspólnika lub akcjonariusza. 

 
653 Ibidem, Nb. 36.  
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W kontekście zbywania udziałów lub akcji za podstawową zasadę (będącą jedną z zasad 

konstytuujących naturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz naturę prostej 

spółki akcyjnej) należy uznać swobodę zbywania udziałów lub akcji. Opcja put nie będzie 

w żadnej mierze ograniczać lub wyłączać tej zasady, gdyż posiadacz praw udziałowych 

nie jest na podstawie opcji put w żaden sposób ograniczony w zakresie ich zbycia.  

Odnosząc się z kolei do szerszego rozumienia przesłanki „właściwości (natury) stosunku” 

(tj. nie zawężonej jedynie do natury konkretnej spółki kapitałowej), jak również do 

pozostałych przesłanek z art. 3531 k.c., należy zaznaczyć, że ocena, czy dane konkretne 

postanowienie umowy opcji wykraczałoby poza ramy swobody kształtowania 

postanowień umowy spółki wymaga oceny w każdym indywidualnym przypadku i nie 

jest możliwe przyjęcie a priori zestawu cech opcji put, które w takich ramach by się nie 

mieściły. Wyobrazić sobie można przykładowe sytuacje, gdy np. sposób wyliczenia ceny 

na gruncie opcji put będzie faworyzował jedną ze stron w stopniu uzasadniającym 

przyjęcie, iż dane postanowienie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  

Podsumowując powyższe rozważania, przyjąć należy, iż co do zasady zamieszczanie 

w umowie spółki opcji put będzie dopuszczalne.  

Podobnie jak zostało wskazane w stosunku do opcji call, także opcja put może 

obejmować udziały lub akcje, które dopiero zostaną wyemitowane. Owo automatyczne 

rozciągnięcie może obejmować zarówno prawa udziałowe wszystkich wspólników 

(akcjonariuszy), jak i poszczególnych wspólników (akcjonariuszy), jeżeli wynikało to 

bezpośrednio z dotychczasowego brzmienia opcji put. 

Opcja put może zostać wpisana do umowy spółki zarówno jako opcja wskazująca 

imiennie określonych wspólników (akcjonariuszy), jak i jako opcja określająca 

wspólników (akcjonariuszy) w inny (precyzyjny) sposób, np. jako posiadaczy określonej 

liczby udziałów lub akcji bądź określonej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników 

(walnym zgromadzeniu). Te dwie techniki mogą być stosowane w sposób mieszany, np. 

poprzez wskazanie, iż imiennie określony wspólnik będzie uprawniony do zbycia 

udziałów na rzecz wspólnika, którego udział w liczbie głosów na zgromadzeniu 

wspólników (walnym zgromadzeniu) przekroczy określony pułap. 

Podsumowując powyższe uwagi oraz rozwijając je o wnioski wypływające z całokształtu 

analizy przeprowadzonej w niniejszym rozdziale, przyjąć należy, iż:  
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a) co do zasady dopuszczalne jest zamieszczenie w umowie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz w umowie prostej spółki akcyjnej opcji put;  

b) opcja put nie będzie stanowić ograniczenia w zbywalności (rozporządzalności) 

udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w prostej spółce 

akcyjnej;  

c) opcja put może zostać wpisana do umowy spółki zarówno jako opcja wskazująca 

imiennie określonych wspólników (akcjonariuszy), jak i jako opcja określająca 

wspólników (akcjonariuszy) w inny (precyzyjny) sposób, np. jako posiadaczy 

określonej liczby udziałów lub akcji bądź określonej liczby głosów na 

zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu);  

d) opcje put mogą zostać wprowadzone do umowy spółki na okres zasadniczo 

dowolnie długi (z uwzględnieniem reguł dotyczących danej konstrukcji umowy 

opcji654); 

e) opcja put może obejmować zarówno udziały lub akcje już istniejące, jak i udziały 

lub akcje, które zostaną dopiero utworzone.  

4.5. Podsumowanie 

Podsumowując pokrótce niniejszy rozdział, w pierwszej kolejności należy przypomnieć, 

iż w niniejszej pracy przyjęte zostało stanowisko, zgodnie z którym, nie negując ich 

organizacyjnego charakteru, przyjąć należy, iż zarówno statut spółki akcyjnej, umowa 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i umowa prostej spółki akcyjnej mają 

charakter umowny.  

Zarówno w statucie, jak i w umowach spółki dopuszczalne jest zamieszczanie 

postanowień dotyczących relacji pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami, przy czym 

muszą to być postanowienia dotyczące takich relacji, które wynikają ze statusu 

akcjonariusza lub wspólnika (w tym w szczególności dotyczące zbywania posiadanych 

akcji lub udziałów). Granicę kształtowania takich postanowień w przypadku statutu 

wyznacza art. 304 § 4 k.s.h. oraz 3531 k.c., natomiast w przypadku umowy spółki art. 

3531 k.c. W przypadku wprowadzenia do statutu lub umowy spółki postanowień 

wykraczających poza dopuszczalne granice ich kształtowania, postanowienia takie 

 
654 Por. uwagi w rozdziale 3.3.1. 
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(z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 21 k.s.h.) będą nieważne na podstawie 

art. 58 § 3 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. 

Zarówno w przypadku statutu, jak i umowy spółki dopuszczalne będzie co do zasady 

zamieszczenie zarówno opcji call, jak i opcji put. Opcja call będzie stanowić ograniczenie 

w zbywaniu (rozporządzaniu) akcją w rozumieniu art. 337 § 2 k.s.h. oraz art. 30039 § 1 

k.s.h. (w przypadku spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej) lub 182 § 1 k.s.h. 

(w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), natomiast opcja put nie będzie 

stanowić takiego ograniczenia.  

Opcje put lub call mogą zostać wprowadzone do statutu lub umowy spółki na okres 

zasadniczo dowolnie długi (z uwzględnieniem reguł dotyczących określonej konstrukcji 

umowy opcji) przy czym opcje call, w przypadku których zbycie przez zobowiązanego 

z opcji call akcji lub udziałów w okresie związania opcją skutkować będzie 

bezskutecznością takiego zbycia wobec spółki, mogą zostać zamieszczone w statucie lub 

umowie spółki jedynie na krótki okres, uzasadniony silnym interesem ekonomicznym 

stron.  

Pomimo iż, jak zostało wskazane powyżej, zamieszczenie opcji call oraz opcji put 

w statucie lub umowie spółki jest dopuszczalne, takie rozwiązanie nie będzie często 

rozwiązaniem dla akcjonariuszy lub wspólników pożądanym.  

Z organizacyjnego punktu widzenia należy zauważyć, iż zawarcie umowy opcji będzie 

wystarczające w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie w przypadku 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub formie dokumentowej w przypadku prostej 

spółki akcyjnej. Przepisy dotyczące spółki akcyjnej nie zawierają postanowień 

dotyczących wymaganej formy umowy zbycia akcji, natomiast w praktyce wystarczająca 

będzie forma pisemna lub forma dokumentowa655. Z kolei w przypadku wprowadzenia 

opcji do statutu lub umowy spółki wymagane będzie zwołanie walnego zgromadzenia lub 

zgromadzenia wspólników (zgodnie z wymogami k.s.h.), które musi zostać 

zaprotokołowane przez notariusza.  

Ponadto, co może być nawet bardziej istotne dla akcjonariuszy lub wspólników, statut 

oraz umowa spółki są publicznie dostępne w sądzie rejestrowym, podczas gdy umowa 

opcji call zawarta poza statutem lub umową spółki nie jest dostępna dla osób trzecich. 

 
655 R. Pabis [w:] Kodeks…, komentarz do art. 3289, Nb. 2; A. Kidyba, Komentarz aktualizowany…, 

komentarz do art. 3289, 6. akapit. 
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Dla akcjonariuszy oraz wspólników często preferowanym rozwiązaniem będzie 

zachowanie poufności w tym zakresie.  

Należy także zauważyć, iż w odniesieniu do opcji call, w przypadku których zbycie przez 

zobowiązanego praw udziałowych w okresie związania opcją skutkować będzie 

bezskutecznością takiego zbycia wobec spółki, akcjonariusze oraz wspólnicy będą mieli 

większą swobodę w określeniu terminu związania opcją call w przypadku, gdy opcja call 

będzie znajdować się poza statutem lub umową spółki.  

Z drugiej strony należy także zwrócić uwagę na potencjalną korzyść z zamieszczenia 

opcji w statucie lub umowie spółki, w sytuacji gdy intencją wspólników będzie, aby opcja 

miała charakter abstrakcyjny, tzn. taki, aby po stronie uprawnionego lub zobowiązanego 

z opcji mogło dochodzić do zmian podmiotowych. Na gruncie pozastatutowym (poza 

umową spółki) wymagałoby to zawierania nowych umów w każdym przypadku, gdy 

miałoby dojść do zmiany podmiotowej, co rodziłoby potencjalnie duże utrudnienia 

w zakresie dokonywania uzgodnień.  
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5. SKUTKI NARUSZENIA UMOWY OPCJI 

5.1. Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział dotyczy skutków naruszenia umowy opcji. Kwestia ta zostanie 

omówiona w odniesieniu do dwóch sytuacji. W pierwszej kolejności omówiona zostanie 

sytuacja uchylania się przez zobowiązanego z opcji od zawarcia umowy sprzedaży praw 

udziałowych. Zagadnienie to ma znaczenie z punktu widzenia umów opcji opartych na 

konstrukcji umowy przedwstępnej, jak również konstrukcji umowy opcji zobowiązującej 

do złożenia oferty. W pozostałych przypadkach bowiem do zawarcia umowy sprzedaży 

praw udziałowych dojdzie w wyniku złożenia przez podmiot uprawniony jednostronnego 

oświadczenia woli. Brak będzie tym samym miejsca do uchylania się przez 

zobowiązanego z opcji od zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych. 

Następnie przeprowadzona zostanie analiza skutków zbycia przez zobowiązanego z opcji 

praw udziałowych w okresie związania opcją. Ta część pracy będzie zmierzała do 

odpowiedzi na pytanie o ewentualne roszczenia uprawnionego, w przypadku zbycia przez 

zobowiązanego praw udziałowych objętych opcją w okresie związania opcją. Już na 

wstępie należy zauważyć, iż problem ten dotyczyć może jedynie umowy opcji call. 

W przypadku opcji put to uprawniony z opcji jest bowiem właścicielem praw 

udziałowych bezpośrednio przed momentem wykonania uprawnienia z opcji i tym 

samym to w jego, a nie zobowiązanego z opcji, gestii byłoby ewentualne zbycie tych 

praw na rzecz osoby trzeciej.  

5.2. Uchylanie się od zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych 

5.2.1. Umowa opcji oparta o instytucję umowy przedwstępnej 

W przypadku gdy osoba zobowiązana z umowy przedwstępnej uchyla się od jej zawarcia, 

uprawnienia przysługujące stronie uprawnionej do żądania zawarcia umowy 

przyrzeczonej zależą od tego, czy umowa przedwstępna czyniła zadość wymaganiom, od 

których zależy ważność umowy przyrzeczonej (np. formy). Jeżeli nie, strona uprawniona 

może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy 

przyrzeczonej. Strona poszkodowana może dochodzić wyłącznie odszkodowania 

ograniczającego się do tzw. ujemnego interesu umownego656. Strony mogą jednak 

określić w umowie przedwstępnej zakres odszkodowania w sposób odmienny, w tym 

 
656 A. Zbiegień-Turzańska [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 390 k.c., Nb. 2.  
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zastrzec karę umowną657. Jeżeli umowa przedwstępna czyniła zadość wymaganiom, od 

których zależy ważność umowy przyrzeczonej, stronie uprawnionej przysługuje 

upoważnienie przemienne do dochodzenia odszkodowania albo zawarcia przed sądem 

umowy stanowczej, a zapadły wyrok, zgodnie z art. 64 k.c., będzie miał skutek 

równoważny ze złożeniem oświadczenia przez osobę zobowiązaną.  

Warto zwrócić uwagę, iż w orzecznictwie wskazuje się, iż fakt, że zobowiązany uchyla 

się od zawarcia umowy przyrzeczonej nie będzie automatycznie skutkował wydaniem 

przez sąd wyroku zobowiązującego do zawarcia umowy przyrzeczonej lub zastępującego 

oświadczenie woli zobowiązanego. W wyroku z dnia 16 grudnia 2005 r. Sąd Najwyższy 

przyjął, iż musi dojść do „bezpodstawnego” niezawarcia umowy przyrzeczonej658.  

Ta potencjalna możliwość uchylenia się od obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej 

osłabia omawianą konstrukcję umowy opcji. Jak w przywoływanym wyroku wskazuje 

Sąd Najwyższy, „interpretacja, sprowadzająca się do uznania za uchylanie się od 

zawarcia umowy, w rozumieniu art. 390 § 1 k.c. każdej odmowy jej zawarcia, bez 

względu na przyczyny takiej decyzji, byłaby sprzeczna z istotą, charakterem i celem 

umowy przedwstępnej, opartej przecież na wzajemnym zaufaniu kontrahentów i mającej 

służyć pewności obrotu”659.  

Z praktycznego punktu widzenia, w celu zabezpieczenia uprawnienia do zawarcia 

umowy przyrzeczonej, przy jednoczesnym uchylaniu się strony zobowiązanej, na etapie 

zawierania umowy przedwstępnej udzielone może zostać nieodwołalne pełnomocnictwo 

do zawarcia umowy przyrzeczonej w imieniu dłużnika660. Możliwość zrzeczenia się 

prawa do odwołania pełnomocnictwa została przewidziana w art. 101 § 1 k.c. Zgodnie 

z tym przepisem mocodawca może zrzec się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn 

uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. 

Stosunek prawny będący podstawą do oceny, czy uzasadnione jest w danym przypadku 

zrzeczenie się prawa do odwołania pełnomocnictwa, jest stosunkiem podstawowym 

łączącym mocodawcę i pełnomocnika, różnym od samego stosunku pełnomocnictwa, ale 

jednocześnie stanowiącym tło prawne, na podstawie którego pełnomocnictwo zostało 

 
657 Ibidem, Nb. 15.  
658 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2005 r., sygn. akt III CK 344/05.  
659Ibidem. 
660 Tak m.in. T.M. Szczurowski, Opcje…, str. 367; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, 

komentarz do art. 389, Nb. 11.  
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udzielone661. Sąd Najwyższy w wyroku z 15 lipca 1998 r. przyjął, iż zasadne będzie 

zrzeczenie się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa wtedy, gdy „pełnomocnikowi 

przysługuje przeciwko mocodawcy, wynikające z łączącego ich stosunku podstawowego, 

roszczenie, którego mógłby on skutecznie dochodzić, a udzielenie nieodwołalnego 

pełnomocnictwa stwarza tylko możliwość zaspokojenia przez pełnomocnika tego 

roszczenia”662. Tym samym, zgodnie z oceną Sądu Najwyższego, żeby skutecznie zrzec 

się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa do zawarcia umowy przyrzeczonej, 

umowa przedwstępna musi, zgodnie z art. 390 § 2 k.c., czynić zadość wymaganiom, od 

których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do 

formy. W takiej bowiem sytuacji możliwe byłoby skuteczne dochodzenie przed sądem 

zawarcia umowy przyrzeczonej. Warto także pamiętać, iż zgodnie z wyrokiem Sądu 

Najwyższego z dnia 18 lutego 2011 r. pełnomocnictwo nie może jednak umocowywać 

do zawarcia umowy przyrzeczonej po upływie terminu przedawnienia roszczenia 

o zawarcie umowy przyrzeczonej (w przypadku gdy pełnomocnictwo zostałoby 

udzielone przed przedawnieniem się tego roszczenia), gdyż naruszałoby to art. 117 § 2 

k.c., zgodnie z którym zrzec się zarzutu przedawnienia można jedynie po upływie terminu 

przedawnienia663.  

W umowie przedwstępnej strony mogą także przewidzieć karę umowną664. Kara umowna 

może zostać zastrzeżona m.in. na wypadek uchylania się przez stronę zobowiązaną od 

zawarcia umowy przyrzeczonej. Zauważyć jednak należy, iż w przypadku gdy kara 

umowna nie spełni roli „motywacyjnej”, ostateczny efekt w postaci nabycia praw 

udziałowych nie zostanie osiągnięty665. 

Podsumowując, w razie uchylania się przez zobowiązanego z opcji od zawarcia 

przyrzeczonej umowy sprzedaży praw udziałowych, uprawnionemu przysługiwać będzie 

możliwość dochodzenia zawarcia takiej umowy przed sądem. Należy jednak zauważyć, 

iż rozwiązanie takie będzie mniej korzystne od sytuacji, w której uprawnionemu 

przysługuje możliwość doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych 

poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli (np. o przyjęciu oferty) z kilku 

powodów. W takiej bowiem sytuacji po pierwsze konieczne jest rozpoczęcie długotrwałej 

 
661 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1998 r., sygn. akt II CKN 832/97.  
662 Ibidem.  
663 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2011 r., sygn. akt I CSK 358/10.  
664 A. Zbiegień-Turzańska [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 389, Nb. 17.  
665 Warto także zwrócić uwagę na potencjalną możliwość miarkowania kary umownej na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego.  
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procedury sądowej zmierzającej do uzyskania orzeczenia zastępującego oświadczenie 

woli, a ponadto istnieje ryzyko, iż pomimo tego, że wykonanie uprawnienia opcyjnego 

będzie dokonane zgodnie z umową opcji, sąd może jednak uznać, iż uchylanie się przez 

uprawnionego od zawarcia umowy przyrzeczonej nie było bezpodstawne. Powyższe 

ryzyka mogą zostać zminimalizowane przez wskazane powyżej sposoby zabezpieczenia 

interesów uprawnionego.  

5.2.2. Umowa opcji zobowiązująca do złożenia oferty 

W odniesieniu do umowy opcji zobowiązującej do złożenia oferty, omówienia wymaga 

jedynie sytuacja, gdy zobowiązany z opcji będzie uchylał się od złożenia oferty. 

W sytuacji gdy oferta została już złożona, brak będzie bowiem miejsca na uchylanie się 

przez zobowiązanego z opcji od zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych, gdyż 

wystarczające będzie jedynie działanie po stronie uprawnionego z opcji. 

W praktyce obrotu, w większości przypadków oferta zostaje złożona w ramach 

podpisywania umowy opcji (bezpośrednio po niej, w ramach czynności podpisywania 

umowy opcji). Tym samym konieczność dochodzenia złożenia oferty będzie występować 

stosunkowo rzadko. W przypadku jednak gdyby taka konieczność wystąpiła, 

uprawnionemu z opcji będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia powództwa 

o wydanie orzeczenia stwierdzającego obowiązek złożenia oświadczenia woli przez 

zobowiązanego z opcji, zgodnie z art. 64 k.c. W razie wydania przez sąd orzeczenia, 

uważa się, że osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia złożyła takie oświadczenie, 

w wymaganej przez prawo formie666. Aby możliwe było złożenie takiego powództwa, 

obowiązek złożenia oświadczenia woli musi być wystarczająco skonkretyzowany pod 

względem podmiotowym, jak i przedmiotowym667. Źródłem obowiązku złożenia danego 

oświadczenia woli może być w szczególności ważna i skuteczna czynność prawna, np. 

umowa przedwstępna lub umowa zobowiązująca668. A. Janiak wskazuje m.in. na umowę 

opcji jako podstawę takiego zobowiązania669. 

 
666 R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, red. 

J. Gudowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 64, pkt. 27.  
667 Ibidem, pkt. 3.  
668 Ibidem, pkt. 4; M. Świerczyński [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2020, 

komentarz do art. 64, Nb. 3.  
669 A. Janiak [w:] Kodeks cywilny (tom I)…, komentarz do art. 64, pkt. 4.  
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Uprawnienie do złożenie powództwa w oparciu o art. 64 k.c. przysługiwać będzie 

zarówno gdy zobowiązany odmawia złożenia oświadczenia, jak również gdy zachowuje 

się biernie lub składa oświadczenie o innej treści670. 

Jak się wydaje, uprawnionemu przysługiwać może także roszczenie odszkodowawcze. 

W omawianym przypadku zaistnieć bowiem mogłyby niezbędne, na gruncie prawa 

polskiego, przesłanki przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej, 

tj. niewykonanie zobowiązania, powstanie szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy 

niewykonaniem zobowiązania a szkodą.  

5.3. Zbycie praw udziałowych w okresie związania umową opcji 

5.3.1. Uwagi ogólne 

Powyżej opisana została sytuacja, w której zobowiązany z umowy opcji uchyla się od 

zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych. Wyobrazić sobie można także inną 

sytuację działania zobowiązanego z opcji w celu unicestwienia celu umowy opcji, 

mianowicie zbycie praw udziałowych w okresie związania opcją. Ewentualny problem 

pojawiać się będzie jedynie w przypadku opcji call. W przypadku opcji put przedmiot 

umowy opcji jest bowiem w posiadaniu uprawnionego z opcji.  

W odniesieniu do opcji call, na gruncie piśmiennictwa zarysowały się dwa poglądy. 

Zgodnie z pierwszym z nich, wyrażonym przez M. Gutowskiego, na zobowiązanym 

z opcji spoczywa obowiązek zaniechania podejmowania wszelkich czynności, które 

mogłyby prowadzić do niemożliwości wykonania opcji671. Zgodnie z drugim z poglądów, 

sam fakt zobowiązania się z opcji nie ogranicza zobowiązanego z opcji w swobodnym 

rozporządzaniu swoimi prawami udziałowymi672.  

W ocenie autora, należy przychylić się do pierwszego ze wskazanych poglądów. Oznacza 

to, iż nawet jeżeli w umowie opcji nie zostało w sposób bezpośredni sformułowane 

zobowiązanie do niezbywania praw udziałowych w okresie związania opcją, przyjąć 

należy, iż zamiarem stron będzie ukształtowanie umowy opcji w taki sposób, aby 

w okresie związania opcją możliwe było jej wykonanie. Obowiązek taki jest pochodną 

najistotniejszego elementu umowy opcji tj. uprawnienia do doprowadzenia do zawarcia 

 
670 A. Janas [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 64, pkt. I.2. 
671 M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 93; M. Gutowski, Umowa…, str. 128.  
672 A. Opalski, [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 337, Nb. 24; P. Mazur, Wybrane…, str. 27.  
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umowy głównej673. Z punktu widzenia uprawnionego z opcji istotne jest bowiem nie 

tylko uzyskanie uprawnienia do doprowadzenia do zawarcia umowy głównej lecz także 

pewność, iż wykonanie takiego uprawnienia będzie możliwe w całym okresie związania 

opcją. W szczególności w przypadku umowy opcji, w której uprawniony, w zamian za 

uzyskanie uprawnienia do wykonania opcji spełnia świadczenie wzajemne, 

nieprawidłowe wydaje się przyjęcie, iż co do zasady zamiarem stron byłaby wykreowanie 

sytuacji prawnej, w której uprawnienie takie może zostać unicestwione niezwłocznie po 

dniu zawarcia umowy opcji (pomimo tego, iż zobowiązany z opcji będzie uprawniony do 

żądania przysługującego mu świadczenia wzajemnego – pieniężnego lub stanowiącego 

świadczenie o innym charakterze). Także w przypadku, gdy opcja została udzielona na 

zabezpieczenie innego roszczenia przysługującego uprawnionemu z opcji, kluczowa dla 

uprawnionego z opcji będzie możliwość zaspokojenia się z przedmiotu umowy opcji 

w sytuacji, w której wierzytelność nie zostałaby zaspokojona w terminie.  

Odmiennie należy natomiast potraktować sytuację, gdy sposób sformułowania umowy 

opcji call wskazuje na to, iż strony dopuszczały możliwość zmian w stanie posiadania 

praw udziałowych w okresie związania opcją przez zobowiązanego z opcji, np. poprzez 

jasne wskazanie, iż przedmiotem opcji call są wyłącznie te prawa udziałowe, które 

zobowiązany będzie posiadał w momencie wykonania opcji. Kwestia ta powinna być 

jasno określana przez strony w umowie opcji, gdyż interpretacja tego zagadnienie może 

w praktyce być niezwykle trudna. Dalsze rozważania zawarte w niniejszym rozdziale nie 

będą obejmować tak sformułowanych umów opcji, lecz opcje, które (zgodnie z powyższą 

analizą) będą nakładały na zobowiązanego z opcji obowiązek powstrzymywania się od 

zbywania praw udziałowych w okresie związania opcją na rzecz osoby trzeciej.  

Podstawowymi instrumentami przewidzianymi w kodeksie cywilnym dla ochrony 

wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem, 

mogącego wpłynąć niekorzystnie na sytuację wierzyciela, jest uprawnienie przewidziane 

w art. 59 k.c. oraz skarga pauliańska (art. 527 k.c.). Jako że skarga pauliańska chroni 

jedynie wierzytelności pieniężne, rozważyć należy możliwość zastosowania 

w omawianym przypadku art. 59 k.c.674 Reżim art. 59 k.c. oraz reżim skargi pauliańskiej 

 
673 M. Gutowski, Umowa…, str. 132.  
674 M. Gutowski [w:] Kodeks Cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Warszawa 2018, 

komentarz do art. 59, Nb. 35; P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, 

Warszawa 2019, komentarz do art. 59, pkt. 1.  
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uznać należy zasadniczo za reżimy oddzielne675, przy czym napotkać można także na 

poglądy, iż art. 59 k.c. może znaleźć zastosowanie także do roszczeń pieniężnych676. 

Z punktu widzenia rozważań zawartych w niniejszej pracy, rozstrzygnięcie tego 

zagadnienia nie jest jednak kluczowe, gdyż istotna dla niniejszych rozważań jest 

możliwość ochrony roszczenia do nabycia prawa udziałowego, a nie do uzyskania 

płatności677. 

Cel wprowadzenia przez ustawodawcę regulacji określonej w art. 59 k.c. został 

podsumowany przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2013 r.: „Sankcja 

bezskuteczności względnej czynności prawnej – o której mowa w art. 59 KC – zapewnia 

ochronę osobie trzeciej przez ograniczenie podmiotowe skutków prawnych umowy 

fraudacyjnej, motywowane względami aksjologicznymi wywodzonymi z zasady pacta 

sunt servanda, zgodnie z którą, kto raz zobowiązał się do określonego świadczenia, nie 

powinien zawierać umów niweczących taką możliwość”678. 

Art. 59 k.c. stanowi, iż „W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie 

lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może 

żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu 

wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie 

można żądać po upływie roku od jej zawarcia”.  

Z przepisu tego wyodrębnić można następujące przesłanki, które muszą zajść, aby 

możliwe było zastosowanie ochrony przewidzianej w tym przepisie: (i) czynność prawna, 

która uniemożliwia zadośćuczynieniu roszczeniu musi stanowić umowę; (ii) osobie 

trzeciej (chronionej art. 59 k.c.) musi przysługiwać roszczenie; (iii) w wyniku wykonania 

umowy zadośćuczynienie roszczeniu musi być całkowicie lub częściowo niemożliwe 

(musi występować związek pomiędzy zawarciem i wykonaniem umowy, a brakiem 

możliwości zadośćuczynienia roszczeniu); (iv) strony umowy muszą wiedzieć 

 
675 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 35; P. Nazaruk [w:] Kodeks…, komentarz do art. 

59, pkt. 1; M. Pyziak-Szafnicka, Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, Warszawa 1995, 

str. 56; M. Gutowski, Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013, str. 111.  
676 S. Rudnicki, R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, red. 

J. Gudowski, Warszawa 2014, komentarz do art. 59, pkt. 1; M. Litwińska, Bezskuteczność względna 

czynności prawnej, PPH 1996/7, str. 37.  
677 Wyobrazić można sobie oczywiście zastosowanie skargi pauliańskiej w sytuacji, gdy zobowiązany 

z opcji put rozporządził swoim mieniem w taki sposób, iż stał się niewypłacalny i w konsekwencji nie ma 

możliwości nabycia od uprawnionego z opcji praw udziałowych. Zagadnienie potencjalnej 

niewypłacalności zobowiązanego z umowy opcji pozostaje jednak poza zakresem rozważań zawartych 

w niniejszej pracy. 
678 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt II CSK 230/12.  
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o roszczeniu (chyba że umowa jest nieodpłatna) oraz (v) żądanie uznania umowy za 

bezskuteczną musi nastąpić w ciągu roku od zawarcia tej umowy.  

Co do pierwszej przesłanki przyjąć należy, iż poprzez art. 59 k.c. dopuszczalne jest 

wyłącznie kwestionowanie umowy, a nie np. jednostronnej czynności prawnej679. 

Z punktu widzenia wywodu prowadzonego w niniejszej pracy potencjalną umową, która 

mogłaby być kwestionowana na mocy art. 59 k.c. byłaby umowa zbycia praw 

udziałowych na rzecz osoby trzeciej (umowa fraudacyjna). Dopuszczalność stosowania 

art. 59 k.c. do sytuacji, w której przedmiotem roszczenia, jak i przedmiotem umowy 

fraudacyjnej są prawa udziałowe w spółkach kapitałowych, nie wydaje się być 

kontrowersyjna. W odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

możliwość taka znajduje wprost potwierdzenie w orzecznictwie680. Nie przesądza to 

jednak jeszcze samo w sobie, czy art. 59 k.c. może zostać zastosowany do ochrony 

uprawnionego z opcji. Należy zwrócić uwagę, iż wskazane orzeczenia dotyczą ochrony 

uprawnionego z prawa pierwokupu.  

Co do roszczenia przysługującego chronionemu podmiotowi, przyjmuje się, iż może to 

być roszczenie wynikające nie tylko z umowy, ale także z każdego innego 

cywilistycznego stosunku prawnego681. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne mogą 

być jednak wyłącznie roszczenia o charakterze umownym (wynikające z umowy opcji). 

Zgodnie z ogólnie przyjętą w nauce prawa cywilnego definicją, przez roszczenie 

rozumieć należy uprawnienie do żądania, aby oznaczona osoba zachowała się w ściśle 

określony sposób682.  

Jak zostało wskazane powyżej, zgodnie z większościowym stanowiskiem 

w piśmiennictwie, art. 59 k.c. znajduje zastosowanie jedynie do wierzytelności 

o charakterze niepieniężnym683. W wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. Sąd Najwyższy 

 
679 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 10.  
680 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r., sygn. akt V CKN 536/00; Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 listopada 2006 r., sygn. akt I ACa 392/06. 
681 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 2; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny 

(2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 5.  
682 Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2007, str. 95. Podobnie P. Sobolewski [w:] 

Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 1.  
683 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 3; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny 

(2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 5.  
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wskazał, iż roszczenie chronione art. 59 k.c. nie musi być wymagalne (przy czym musi 

istnieć)684. Pogląd ten uzyskał także poparcie w piśmiennictwie685.  

Kolejną przesłanką, która musi zostać spełniona, aby możliwe było zastosowanie art. 59 

k.c., jest związek pomiędzy zawartą umową fraudacyjną a niemożliwością 

zadośćuczynienia świadczeniu (całkowitą lub częściową). W doktrynie określa się ten 

związek jako związek przyczynowy lub związek funkcjonalny. P. Machnikowski jako 

związek przyczynowy rozumie przede wszystkim sytuację, gdy zawarcie umowy 

wywołuje już, niezależnie od dalszego działania stron, skutek w postaci niemożliwości 

wykonania obowiązku wobec uprawnionego (chociaż nie wynika on z obiektywnego 

powiązania dwóch zjawisk, ale z treści norm prawnych)686. E. Łętowska uważa z kolei, 

iż związek pomiędzy wykonaniem umowy a niemożliwością zadośćuczynienia 

roszczeniu nie jest związkiem przyczynowym, lecz szerzej rozumianym związkiem 

funkcjonalnym687. M. Gutowski wskazuje z kolei, iż relacja pomiędzy wykonaniem 

kwestionowanej umowy a całkowitym lub częściowym uniemożliwieniem 

zadośćuczynieniu roszczeniu osoby trzeciej jest czasem realna, czasem hipotetyczna, lecz 

zawsze kauzalna, bowiem istotą według tego Autora jest to, czy niemożność uczynienia 

zadość roszczeniu osoby trzeciej znajduje przyczynę w wykonaniu (dokonanym lub 

niedokonanym) kwestionowanej umowy688. Wystarczające jest zatem stwierdzenie, że 

gdyby umowa nie została zawarta, to nie zaistniałby stan niemożliwości 

zadośćuczynienia roszczeniu689.  

Zasadniczo przyjmuje się, że niemożliwość świadczenia musi mieć charakter 

subiektywny690. Niemożliwość obiektywna prowadziłaby bowiem do nieważności 

umowy (zgodnie z art. 387 k.c.), w razie gdyby była to niemożliwość pierwotna, bądź do 

odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyby była to niemożliwość następcza (w takiej 

bowiem sytuacji nie byłoby możliwe realne spełnienie świadczenia w razie zastosowania 

art. 59 k.c.)691 Odmienne stanowisko, w odniesieniu do niemożliwości o charakterze 

następczym, prezentuje E. Łętowska, w ocenie której, jeżeli zawarcie umowy 

 
684 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. akt I CK 389/05.  
685 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 5.  
686 Ibidem, Nb. 9.  
687 E. Łętowska, Prawo do rzeczy w art. 59 kodeksu cywilnego, KPP 1997/3, str. 434.  
688 M. Gutowski [w:]Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 13. 
689 Ibidem. 
690 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 2; M. Gutowski, Z. Radwański [w:] System 

Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2019, str. 580.  
691 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 17.  
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fraudacyjnej uniemożliwi zadośćuczynienie roszczeniu w postaci, w jakiej przysługiwało 

uprawnionemu, możliwe będzie spełnienie przez zobowiązanego innego roszczenia 

o zbliżonej, lecz nie tożsamej, treści692. Pogląd ten jest w piśmiennictwie 

mniejszościowy. Większość Autorów zwraca bowiem uwagę, iż chronione roszczenie 

musi być realnie, efektywnie spełnione693. Z dominującym poglądem należy się zgodzić. 

Brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, iż możliwe na gruncie art. 59 k.c. jest żądanie 

spełniania innego niż pierwotnie umówione świadczenia.  

Kolejną przesłanką wymienioną w art. 59 k.c. jest wiedza o roszczeniu. Obydwie strony 

umowy fraudacyjnej muszą wiedzieć o roszczeniu osoby trzeciej (chyba że umowa była 

nieodpłatna), przy czym nie muszą działać z zamiarem szkodzenia osobie trzeciej694. 

Strony umowy fraudacyjnej nie muszą uświadamiać sobie, iż wykonanie zawartej przez 

nie umowy czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu 

wierzyciela695. 

Co istotne, strony muszą mieć rzeczywistą wiedzę o istnieniu roszczenia696. Nie będzie 

więc wystarczające udowodnienie, iż strony powinny, przy dołożeniu należytej 

staranności, wiedzieć o istnieniu roszczenia697. Strony muszą zdawać sobie sprawę nie 

tylko z istnienia roszczenia, ale także z tożsamości przedmiotu świadczenia umowy 

fraudacyjnej oraz przedmiotu roszczenia698.  

W przypadku gdy stroną umowy fraudacyjnej jest osoba prawna, ocenie podlega 

świadomość reprezentantów tej osoby prawnej (zarządu)699. M. Gutowski przyjmuje, iż 

wystarczy świadomość jednego tylko z piastunów osoby prawnej, o ile świadomość tego 

piastuna była podstawą podjęcia kolegialnej decyzji o dokonaniu danej czynności 

prawnej700. 

W wyroku z dnia 7 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż na gruncie art. 59 k.c., 

w razie wykazania, iż strona umowy fraudacyjnej znała treść umowy kreującej roszczenie 

 
692 E. Łętowska, Prawo…, str. 435.  
693 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 19; M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny…, komentarz 

do art. 59, Nb. 2.  
694 Ibidem, Nb. 8.  
695 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1995 r., sygn. akt III CZP 170/95.  
696 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 21.  
697 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 8. 
698 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 19.  
699 Ibidem, Nb. 23.  
700 Ibidem.  
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powoda, należy uznać dowód świadomości za przeprowadzony701. Sąd zwrócił też 

uwagę, iż nie można przyjąć, by obiektywna weryfikacja stanu świadomości pozwanych 

miała się odbyć jedynie przez przyznanie tego rodzaju wiedzy. Sąd musi bowiem 

wnioskować o spełnieniu przesłanki subiektywnej w oparciu o sprawdzalne okoliczności 

zewnętrzne702. 

Jak się wydaje, sytuacja, w której obydwie strony umowy wiedzą o roszczeniu osoby 

trzeciej, lecz mimo to decydują się zawrzeć umowę uniemożliwiającą zadośćuczynienie 

roszczeniu, stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego. W konsekwencji pojawia 

się pytanie, czy umowa taka nie powinna zostać uznana za nieważną na mocy art. 58 § 2 

k.c. Dopuszczalność uznania umowy mieszczącej się w hipotezie art. 59 k.c. za nieważną 

na gruncie art. 58 § 2 k.c. dopuścił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r.703. 

Co do zasady przyjmuje się jednak, iż wiedza o roszczeniu osoby trzeciej nie stanowi 

naruszenia zasad współżycia społecznego w stopniu uprawniającym do uznania danej 

umowy za nieważną704. Jak argumentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 marca 

1993 r., „uszczerbek, jaki doznają zasady moralne w kontekście stanu faktycznego 

objętego hipotezą art. 59 k.c. nie jest równoznaczny z sytuacją, gdy dana czynność 

prawna pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 

58 § 2 k.c. Wówczas dochodzi do tak głębokiej obrazy zasad współżycia społecznego, że 

uzasadnione staje się dotknięcie czynności prawnej sankcją bezwzględnej nieważności. 

Nie podporządkowując stanu faktycznego, do którego odnosi się art. 59 k.c., skutkom 

przewidzianym w art. 58 § 2 k.c., ustawodawca nie dopatrzył się w samej wiedzy stron 

o istnieniu roszczenia osoby trzeciej podstawy uznania, że umowa czyniąca 

niemożliwym całkowite lub częściowe zadośćuczynienie temu roszczeniu pozostaje 

w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w stopniu wyznaczonym przez 

art. 58 § 2 k.c. Swoją dezaprobatę dla nieliczenia się przez strony z interesem osoby 

trzeciej związanym z realizacją przysługującego jej roszczenia wyraził natomiast 

w przyznaniu tej osobie środka ochrony prawnej w formie żądania uznania umowy za 

bezskuteczną. Płynie stąd nieodparcie wniosek, że nie jest dopuszczalne ustalenie 

w oparciu o art. 58 § 2 k.c. nieważności umowy zawartej w warunkach art. 59 k.c. na tej 

tylko podstawie, że strony wiedziały o istnieniu roszczenia osoby trzeciej. 

 
701 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt II CSK 230/12.  
702 Ibidem. 
703 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt V CSK 584/12.  
704 Tak m.in. P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 30; P. Machnikowski [w:] 

Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 8.  
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Doprowadziłoby to bowiem do ominięcia tego przepisu”705. W celu stwierdzenia 

nieważności danej umowy na mocy art. 58 § 2 k.c. konieczne jest więc wykazanie także 

innych niż wiedza okoliczności, świadczących o sprzeczności czynności fraudacyjnej 

z zasadami współżycia społecznego706. W razie przyjęcia, iż umowa stron narusza zasady 

współżycia społecznego w takim stopniu, iż należy uznać ją za nieważną na mocy art. 

58 § 2 k.c., nie będzie możliwe zastosowanie do takiej umowy art. 59 k.c. W przypadku 

nieważności bezwzględnej, umowa taka jest bowiem nieważna od początku i z mocy 

prawa nie wywołuje żadnych skutków prawnych707. 

Wiedza stron umowy fraudacyjnej nie musi być dowodzona w przypadku, gdy umowa 

taka ma nieodpłatny charakter. Jak się wydaje, chodzi przy tym o nieodpłatny charakter 

konkretnej umowy, której wykonanie czyni niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu, 

a nie o konkretny typ umów nieodpłatnych708. Pogląd ten nie jest jednak jednoznacznie 

przyjęty w piśmiennictwie709. 

Na gruncie piśmiennictwa zarysował się spór co do tego, czy chodzi tutaj o nieodpłatność 

obiektywną, czy subiektywną. W pierwszym przypadku należałoby ocenić, czy 

wzajemne świadczenia stron umowy fraudacyjnej mają obiektywnie charakter 

ekwiwalentny. Jeżeli nie, należałoby przyjąć, że umowa jest nieodpłatna710. W drugim 

przypadku do przyjęcia, iż dana umowa jest odpłatna, wystarczające byłoby przyjęcie, iż 

wzajemne świadczenia stron były ekwiwalentne dla stron (nawet jeżeli nie były one 

obiektywnie ekwiwalentne)711. W ocenie autora należy przychylić się do drugiego ze 

stanowisk.  

Strona chroniona art. 59 k.c. może żądać uznania umowy za bezskuteczną wyłącznie 

w ciągu roku od dnia zawarcia danej umowy. Termin ten jest niezależny od wiedzy 

i będzie miał zastosowanie nawet jeżeli uprawniony z 59 k.c. dowie się o zawarciu 

umowy dopiero po upływie roku od jej zawarcia712. 

 
705 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1993 r., sygn. akt II CRN 94/92.  
706 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2002 r., sygn. akt I CKN 902/99.  
707 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 31.  
708 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 24.  
709 Odmiennie m.in. M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 9.  
710 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 10; A. Janiak [w:] Kodeks 

cywilny (tom I)…, komentarz do art. 59, pkt. 19.  
711 M. Pyziak-Szafnicka [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, M. Pyziak-

Szafnicka, Warszawa 2014, Komentarz do art. 59, pkt. 45.  
712 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 27.  
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O bezskuteczności umowy fraudacyjnej orzeka sąd orzeczeniem kształtującym713. 

Skutkiem uznania umowy za względnie bezskuteczną jest anulowanie jej skutków 

w zakresie niezbędnym do realizacji ochrony wierzyciela714. Oznacza to, iż 

bezskuteczność umowy względem powoda istnieje w takim zakresie, w jakim wykonanie 

uniemożliwia zrealizowanie roszczenia powoda715. Wyrok wywołuje skutki ex tunc716. 

W konsekwencji osoba trzecia ma możliwość realizacji swojego roszczenia717.  

Przyjmuje się, iż nie jest możliwe wystąpienie przez osobę trzecią (chronioną art. 59 k.c.) 

z analogicznym żądaniem przeciwko dalszemu nabywcy przedmiotu niezbędnego do 

realizacji roszczenia718.  

Powyższe podsumowanie należy odnieść teraz do umowy opcji. Dalsza analiza będzie 

miała na celu odpowiedź na pytanie o to, czy zbycie przedmiotu umowy opcji w okresie 

związania opcją stanowić będzie podstawę do zastosowania ochrony z art. 59 k.c. (lub 

ochrony przewidzianej w innych przepisach). Analiza ta zostanie przedstawiona 

w odniesieniu do wszystkich wyszczególnionych w niniejszej pracy konstrukcji umowy 

opcji.  

5.3.2. Umowa opcji oparta o instytucję umowy przedwstępnej 

Pierwszą konstrukcją umowy opcji call wymagającą omówienia jest umowa opcji oparta 

o instytucję umowy przedwstępnej. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, iż w przypadku 

formalnego spojrzenia na roszczenie wynikające z umowy przedwstępnej art. 59 k.c. nie 

powinien znajdować zastosowania do ochrony strony uprawnionej do zawarcia umowy 

przyrzeczonej, gdyż zawsze możliwa jest realizacja roszczenia (polegająca na zawarciu 

umowy przyrzeczonej), a niemożliwe może być jedynie wykonanie zawiązanego w ten 

sposób zobowiązania719. P. Sobolewski zwraca uwagę, iż zawarcie umowy, o której 

mowa w art. 59 k.c., czyniłoby niemożliwym nie tyle zadośćuczynienie roszczeniu 

z umowy przedwstępnej (tj. zawarcie umowy przyrzeczonej), co zadośćuczynienie 

roszczeniu  

 
713 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 26.  
714 Ibidem, Nb. 32.  
715 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 16.  
716 M. Świerczyński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 3; P. Sobolewski [w:]Kodeks cywilny 

(2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 23.  
717 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 1.  
718 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 17.  
719 R. Strugała [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 89, Nb. 9.  
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z zawartej już umowy przyrzeczonej720. W ocenie tego Autora chronione roszczenie nie 

istnieje jeszcze w momencie zawierania umowy fraudacyjnej (a nawet nie istnieje 

stosunek prawny, z którego roszczenie to miałoby wynikać, tj. umowa przyrzeczona)721.  

Wyrażający powyższe poglądy Autorzy zwracają jednakże uwagę, iż względy natury 

funkcjonalnej przemawiają za możliwością uznania za bezskuteczną umowy czyniącej 

niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu, które wynikałoby z umowy 

przyrzeczonej722. Celem bowiem osób zawierających umowę przedwstępną nie jest 

zapewnienie sobie tylko zawarcia umowy przyrzeczonej, ale także realizacja tej umowy 

przyrzeczonej723. 

Konkluzje wynikające z powyższego poglądu należy podzielić. Wydaje się jednak, iż 

argumentacyjnie można pójść dalej, przyjmując, iż roszczenie wynikające z umowy 

przedwstępnej nie sprowadza się wyłącznie do zawarcia umowy przyrzeczonej, lecz do 

zawarcia umowy przyrzeczonej, która będzie miała charakter obligacyjno-rzeczowy 

(jeżeli taką umowę strony przewidziały w umowie przedwstępnej). Z punktu widzenia 

osoby uprawnionej z umowy przyrzeczonej co do zasady bezcelowe byłoby 

doprowadzenie do zawarcia umowy przyrzeczonej o jedynie obligacyjnym skutku, 

w sytuacji gdy celem zawieranej przez nie umowy przedwstępnej była możliwość 

doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej, na mocy której zostanie nabyty 

przedmiot tej umowy. W wyroku z dnia 17 czerwca 2010 r. Sąd Najwyższy podkreślił, iż 

„zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nie jest dla wierzyciela wartością samą 

w sobie. Stanowi realizację wynikających z umowy przedwstępnej roszczeń, ale jej 

znaczenie prawne dla wierzyciela polega na skutku zawarcia umowy, jakim jest w świetle 

art. 535 k.c. w zw. z art. 155 § 1 k.c. zobowiązanie się dłużnika do przeniesienia własności 

rzeczy, powodujące przejście własności tej rzeczy. Mimo zatem że świadczeniem 

obciążającym dłużnika na podstawie umowy przedwstępnej jest złożenie oświadczenia 

woli o zawarciu umowy przyrzeczonej, to spór nie obejmuje tylko abstrakcyjnie 

rozumianego prawa żądania takiego oświadczenia i odpowiadającego mu obowiązku 

dłużnika, ale rozciąga się także na treść składanego oświadczenia, w tym na przedmiot, 

którego dotyczy czynność prawna”724. Tym samym art. 59 k.c. byłby wyłączony 

 
720 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 12.1.  
721 Ibidem, Nb. 12.  
722 Ibidem.  
723 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 9.  
724 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt III CZP 38/10.  
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w przypadku takich umów przedwstępnych, które zobowiązywałyby strony do zawarcia 

umowy przyrzeczonej o wyłącznie obligacyjnym skutku725. W przypadku gdy strony 

zobowiązały się w umowie przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej o skutku 

zobowiązująco-rozporządzającym, można wręcz przyjąć, iż strona uprawniona do 

żądania zawarcia umowy przyrzeczonej nie może żądać jej zawarcia na gruncie art. 

390 § 2 k.c. w zakresie wyłącznie skutku obligacyjnego, gdyż nie byłaby to umowa, do 

której zobowiązały się strony726. 

Nieco inaczej kwestię tę ujmuje M. Gutowski, według którego na gruncie art. 59 k.c. nie 

jest istotna kwestia stopnia, w jakim uniemożliwiono zadośćuczynienie roszczeniu727. 

Konsekwentnie brak możliwości doprowadzenia do podstawowego skutku danej umowy, 

jakim jest skutek rzeczowy, prowadzić musi do uznania możliwości względnego 

ubezskutecznienia takiej umowy fraudacyjnej728.  

Bez względu na pewne różnice w podejściu do charakteru roszczenia z umowy 

przedwstępnej zasadniczo możliwość stosowania art. 59 k.c. do umowy przedwstępnej 

wydaje się być mocno ugruntowana w piśmiennictwie729. Zastosowanie art. 59 k.c. do 

roszczeń z umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością zostało także dopuszczone w orzecznictwie730.  

Należy także zwrócić uwagę na sytuację, gdy uprawnienie do żądania zawarcia umowy 

przyrzeczonej jest warunkowe (co w praktyce w przypadku umowy opcji będzie zasadą). 

W kontekście rozważań nad art. 59 k.c., w piśmiennictwie pojawiła się wątpliwość co do 

tego, czy ochronie podlega roszczenie warunkowe.  

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez P. Sobolewskiego, z literalnej wykładni art. 

59 k.c. nie wynika, aby roszczenie musiało istnieć już w chwili zawarcia umowy731. 

Wiedzą stron może być bowiem objęte także roszczenie przyszłe, np. wynikające 

z warunkowej czynności prawnej732. Pod pojęciem roszczenia przyszłego Autor ten 

 
725 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2014 r., sygn. akt IV CSK 197/13.  
726 Ibidem. 
727 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 18.  
728 Ibidem.  
729 Poza wskazanymi powyżej Autorami także m.in. M. Gutowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 578. 

Możliwość taką dopuszcza także M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 14; 

R. Trzaskowski, Cz. Żuławska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 389, pkt. 3; M. Pyziak-Szafnicka [w:] 

Kodeks…, Komentarz do art. 59, pkt. 31.  
730 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt I ACa 136/13.  
731 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 5. 
732 Ibidem. Odmiennie, jak się wydaje – M. Pyziak-Szafnicka [w:] Kodeks…, Komentarz do art. 59, pkt. 14.  
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rozumie roszczenie ze stosunku prawnego, który istniał w chwili zawierania umowy, 

jednak nie wszystkie przesłanki powstania roszczenia ziściły się przed jej zawarciem (np. 

roszczenie wynikające z warunkowej czynności prawnej przed ziszczeniem się 

warunku)733. Należy przychylić się do tego stanowiska. W takiej sytuacji nie znajdzie 

natomiast zastosowania art. 92 k.c. dotyczący ochrony osoby uprawnionej z czynności 

warunkowej, gdyż warunkowa czynność prawna chroniona na mocy art. 92 k.c. musi 

stanowić czynność rozporządzającą. W omawianym przypadku z kolei warunkowa jest 

jedynie możliwość wykonania uprawnienia opcyjnego. Możliwość żądania uznania 

umowy fraudacyjnej za bezskuteczną będzie dopuszczalna dopiero po spełnieniu się 

zastrzeżonego w umowie opcji warunku.  

W odniesieniu do umowy opcji opartej na umowie przedwstępnej, ochrona z art. 59 k.c. 

znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy umowa opcji będzie oparta na 

umowie przedwstępnej o silniejszym skutku (tj. w szczególności w odniesieniu do 

udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie to umowa zawarta w formie 

pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie). Przyjmuje się bowiem, iż w trybie 

art. 59 k.c. nie podlegają ochronie roszczenia z umowy przedwstępnej o słabszym 

skutku734. W takim bowiem przypadku uprawnionemu nie przysługiwałoby roszczenie 

o zawarcie umowy przyrzeczonej.  

Podsumowując więc, należy przyjąć, iż uprawnionemu z opcji przysługiwałaby ochrona 

z art. 59 k.c., w przypadku gdy zobowiązany z opcji dokonałby rozporządzenia prawami 

udziałowymi w okresie związania opcją.  

Uprawniony z opcji, zamiast dochodzenia bezskuteczności umowy fraudacyjnej na 

gruncie art. 59 k.c., może także podjąć decyzję o dochodzeniu odszkodowania od 

zobowiązanego z opcji, który dokonał rozporządzenia prawem udziałowym na rzecz 

osoby trzeciej. W takiej sytuacji uprawnionemu z opcji przysługiwałoby analogiczne 

roszczenie jak w przypadku uchylania się przez zobowiązanego od zawarcia umowy 

przyrzeczonej (tj. odszkodowanie w zakresie ujemnego interesu umownego). 

W doktrynie dopuszcza się także możliwość dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej 

(bez wcześniejszego ubezskutecznienia umowy fraudacyjnej), a następnie podniesienie 

roszczenia z art. 475 k.c. o wydanie wszystkiego, co dłużnik uzyskał w zamian za 

 
733 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 5. 
734 Ibidem, Nb. 12.  
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przedmiot umowy przedwstępnej735. Takie stanowisko wydaje się jednak budzić pewne 

wątpliwości. Jak zostało bowiem wskazane w przywołanym powyżej wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 16 stycznia 2014 r., w przypadku gdy strony zobowiązały się 

w umowie przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej o skutku zobowiązująco-

rozporządzającym, należałoby przyjąć, iż strona uprawniona do żądania zawarcia umowy 

przyrzeczonej nie może żądać jej zawarcia na gruncie art. 390 § 2 k.c. w zakresie 

wyłącznie skutku obligacyjnego, gdyż nie byłaby to umowa, do której zobowiązały się 

strony736. Nawet jednak przy przyjęciu dopuszczalności dochodzenia zawarcia umowy 

przyrzeczonej w takiej sytuacji, jak się wydaje uprawniony powinien dochodzić swoich 

roszczeń w pierwszej kolejności na gruncie art. 471 k.c., a nie 475 k.c. Art. 475 k.c. 

dotyczy bowiem sytuacji gdy dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość 

świadczenia737.  

5.3.3. Umowa opcji zawierająca w swojej treści ofertę 

Analizę dotyczącą dopuszczalności stosowania art. 59 k.c. do ochrony uprawnionego 

z opcji opartej na konstrukcji umowy zawierającej w swojej treści ofertę rozpocząć 

należy od przypomnienia znaczenia stosowanego w art. 59 k.c. pojęcia „roszczenia” oraz 

relacji tego pojęcia do prawa przysługującego uprawnionemu z opcji. 

Przez roszczenie rozumieć należy uprawnienie do żądania, aby oznaczona osoba 

zachowała się w ściśle określony sposób738. Za roszczenie nie może zostać uznane prawo 

przysługujące uprawnionemu z opcji (oblatowi). Zgodnie z podziałem przyjętym 

w piśmiennictwie roszczenie stanowi jedno z uprawnień739. Przyjmuje się, iż uprawnienia 

podzielić można na roszczenia, uprawnienia kształtujące oraz zarzuty740. Prawo 

 
735 J. Grykiel, Zbycie przez dłużnika z umowy przedwstępnej przedmiotu świadczenia z umowy 

przyrzeczonej, Glosa 2016/1, str. 60.  
736 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2014 r., sygn. akt IV CSK 197/13. 
737 Co więcej, jak się wydaje, zbycie prawa udziałowego w okresie związania opcją nie będzie stanowić 

o niemożliwości świadczenia w rozumieniu art. 475 k.c., gdyż, jak się przyjmuje, niemożliwość 

świadczenia musi mieć charakter obiektywny (W. Popiołek [w:] Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 

450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021, komentarz do art. 475, Nb. 2; J.M. Kondek [w:] Kodeks 

cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2021, komentarz do art. 475, Nb. 1.)  
738 Z. Radwański, Prawo…, str. 95. Podobnie P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, 

Nb. 1.  
739 Odnosząc się w tym miejscu do relacji pomiędzy pojęciem „prawa podmiotowego” a pojęciem 

„uprawnienia”, autor niniejszej pracy za Z. Radwańskim przyjmuje, iż uprawnienie traktować należy jako 

wyróżniony element prawa podmiotowego pozwalający bliżej wyznaczyć zachowanie objęte prawem 

podmiotowym – por. Z. Radwański, Prawo…, str. 94–95. W tym kontekście sformułowanie „uprawnienie 

kształtujące” używane w niniejszej pracy należy utożsamić z używanym w piśmiennictwie 

sformułowaniem „prawa podmiotowego kształtującego”. 
740 Ibidem, str. 95. 



230 

 

przysługujące uprawnionemu z opcji (oparte na uprawnieniu do przyjęcia oferty) nie 

będzie stanowić roszczenia. Uprawniony z opcji nie ma bowiem prawa do żądania 

zachowania się przez zobowiązanego z opcji w określony sposób. Poprzez przyjęcie 

oferty doprowadza on, bez udziału drugiej strony umowy opcji, do zawarcia umowy 

sprzedaży praw udziałowych. Niewątpliwie uprawnienie takie nie stanowi także zarzutu. 

Co więcej, w ocenie autora niniejszej pracy, nie stanowi ono także uprawnienia 

kształtującego741. Uprawnie kształtujące polega na możliwości doprowadzenia do zmiany 

lub zakończenia istniejącego stosunku prawnego przez jednostronną czynność prawną742. 

W tym aspekcie przysługujące uprawnionemu z opcji prawo wydaje się być podobne do 

uprawnienia kształtującego, jednakże nie stanowi ono jednostronnej czynności prawnej. 

Należy przypomnieć omówione w rozdziale drugim dwa podejścia do oceny charakteru 

prawnego oferty oraz uprawnienia do przyjęcia oferty. Zgodnie z pierwszym poglądem 

oferta stanowi jednostronną czynność prawną, natomiast zgodnie z drugim poglądem 

oferta oraz przyjęcie oferty nie stanowią dwóch jednostronnych czynności prawnych, lecz 

składają się na jedną czynność prawną743. W ocenie autora niniejszej pracy właściwy jest 

drugi pogląd. Konsekwencją takiego stanowiska jest przyjęcie, iż uprawnienie do 

przyjęcia oferty nie stanowi uprawnienia kształtującego (prawa podmiotowego 

kształtującego), lecz „kompetencję do zawarcia umowy przez złożenie 

komplementarnego oświadczenia woli o przyjęciu oferty”744.  

W związku z powyższymi uwagami, należy zastanowić się czy użyte w art. 59 k.c. pojęcie 

„roszczenie” powinno być traktowane jedynie w sposób ścisły czy dopuszczalne będzie 

zastosowanie go także do innego typu uprawnień (kompetencji).  

W ocenie autora niniejszej pracy, bez względu na przyjętą koncepcję, tj. przyjęcie, iż 

uprawnienie do przyjęcia oferty stanowi uprawnienie kształtujące, bądź że jest ono 

kompetencją do zawarcia umowy, obydwie sytuacje prawne powinny, z punktu widzenia 

dalszych rozważań, być traktowane jednakowo. Brak jest bowiem znaczącej różnicy 

z punktu widzenia uprawnionego745. W przypadku bowiem przyjęcia każdej z tych 

 
741 I w tym sensie nie stanowi ono „uprawnienia” rozumianego jako kategoria obejmująca roszczenie, 

uprawnienie kształtujące oraz zarzut.  
742 Ibidem, str. 96.  
743 Kwestia ta została szerzej omówiona w rozdziale 2.3.2. 
744 Tak P. Machnikowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 448. Odmienne stanowisko w tej kwestii wyraża 

M. Gutowski, Umowa…, str. 176.  
745 Część autorów traktuje uprawnienie oblata do przyjęcia oferty jako uprawnienie kształtujące właśnie – 

M. Pyziak-Szafnicka [w:] Kodeks…, Komentarz do art. 59, pkt. 6.  
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koncepcji uprawnionemu z opcji przyznana zostaje na gruncie umowy opcji możliwość 

doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży udziałów poprzez złożenie 

jednostronnego oświadczenia woli. W obydwu przypadkach uprawnienie to nie będzie 

mogło zostać skutecznie wykonane (przynajmniej w zakresie skutku rozporządzającego 

umowy sprzedaży) w przypadku, gdy przedmiot umowy opcji zostanie zbyty w okresie 

związania opcją.  

Dominującym stanowiskiem w piśmiennictwie jest odrzucenie dopuszczalności 

stosowania art. 59 k.c. do uprawnień kształtujących746. Przeciwko dopuszczalności 

zastosowania art. 59 k.c. do ochrony uprawnionego, któremu nie przysługuje roszczenie 

tylko inna forma uprawnienia, podnoszone są dwa podstawowe argumenty. Po pierwsze 

literalne brzmienie art. 59 k.c., który posługuje się pojęciem „roszczenie”747. Po drugie 

wyjątkowy charakter art. 59 k.c., który nie powinien być interpretowany w sposób 

rozszerzający748. Wyjątkowy charakter tego przepisu wynika z faktu, iż ogranicza on 

zasadę swobody umów749. 

Ze względu na często przyjmowaną w orzecznictwie dopuszczalność stosowania art. 

59 k.c. do ochrony uprawnionego z prawa pierwokupu750, na gruncie tej właśnie instytucji 

prawnej skupiona została znaczna część sporów doktrynalnych dotyczących 

dopuszczalności stosowania art. 59 k.c. do sytuacji, gdy uprawnionemu nie przysługuje 

klasyczne roszczenie.  

Polemikę przeciwko stosowaniu art. 59 k.c. do prawa pierwokupu przeprowadził 

P. Machnikowski751. Autor ten podnosi, iż po pierwsze sytuacja osoby, która może 

oczekiwać tego, że druga osoba zawrze warunkową umowę sprzedaży i zawiadomi o tym 

 
746 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 2; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny 

(2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 7; M. Pyziak-Szafnicka [w:] Kodeks…, Komentarz do art. 59, pkt. 6; 

M. Gutowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 579; A. Janas [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 92, 

pkt. 6; E. Łętowska, Prawo…, str. 433. 
747 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 2; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny 

(2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 7; M. Pyziak-Szafnicka [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, pkt. 3.  
748 M. Gutowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 579; P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, 

komentarz do art. 59, Nb. 1. 
749 M. Pyziak-Szafnicka [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, pkt. 7; A. Janas [w:] Kodeks cywilny…, 

komentarz do art. 92, pkt. 1. 
750 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2008 r., sygn. akt II CSK 221/08; Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r., sygn. akt V CKN 536/00; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 

lutego 2006 r., sygn. akt III CK 437/05; Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1968 r., sygn. akt 

III CZP 100/68; Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 1973 r., III CZP 90/72.  
751 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 7. Przeciwko stosowaniu art. 

59 k.c. do prawa pierwokupu także m.in. M. Gutowski, Z. Radwański [w:] System…, str. 579; Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 29 stycznia 2004 r., sygn. akt II CK 368/02; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. akt I ACa 920/07. 44544554r 
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uprawnionego, nie jest roszczeniem zaskarżalnym, a po drugie bezskuteczność umowy 

(odmiennie niż przyjął Sąd Najwyższy we wskazanych powyżej orzeczeniach) nie może 

polegać na nadaniu umowie nowej treści (tzn. przyjęciu fikcji prawnej, iż bezwarunkowa 

umowa sprzedaży zmienia swój charakter na warunkową umowę sprzedaży)752. Co do 

pierwszego z podniesionych powyżej zarzutów, R. Kwaśnicki i K. Oplustil wskazują 

dodatkowo, iż „uprawnienie prawokształtujące powstaje jednak dopiero w chwili 

zawarcia warunkowej umowy sprzedaży. Poprzez sam fakt zastrzeżenia prawa 

pierwokupu nie powstaje między zobowiązanym a uprawnionym żaden stosunek 

obligacyjny, który byłby źródłem roszczeń, a jedynie pewien «stan związania»”753. 

Niektórzy z Autorów podnoszą także, iż art. 599 k.c. w sposób wyczerpujący reguluje 

konsekwencje prawne naruszenia prawa pierwokupu754.  

Powyższe zarzuty wydają się być zasadne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż żaden z tych 

zarzutów nie znajduje zastosowania w przypadku próby odniesienia ich do możliwości 

stosowania art. 59 k.c. do umowy opcji. Po pierwsze, prawo pierwokupu różni się swoim 

charakterem od umowy opcji. Co najistotniejsze, w przypadku prawa pierwokupu 

inicjatywa wychodzi od zobowiązanego z prawa pierwokupu (tzn. jeżeli zobowiązany nie 

zdecyduje się na sprzedaż swojego prawa, uprawniony z prawa pierwokupu nie będzie 

miał możliwości przymuszenia go do tego). Odmiennie w przypadku prawa opcji to 

uprawnionemu z prawa opcji przysługuje inicjatywa do doprowadzenia do zawarcia 

mowy sprzedaży praw udziałowych. Po drugie, w przypadku stwierdzenia 

bezskuteczności umowy fraudacyjnej uniemożliwiającej wykonanie umowy opcji nie ma 

konieczności przyjmowania fikcji prawnej polegającej na zmianie treści umowy 

fraudacyjnej. 

Przyjmując więc zasadność argumentów podniesionych przeciwko stosowaniu art. 59 k.c. 

do ochrony uprawnionego z prawa pierwokupu (które to argumenty nie znajdują 

bezpośredniego zastosowania do sytuacji ewentualnego stosowania art. 59 k.c. do 

ochrony uprawnionego z opcji), w przytoczonym orzecznictwie zauważyć należy przede 

 
752 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 59, Nb. 7. Podobnie Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 29 stycznia 2004 r., sygn. akt II CK 368/02.  
753 R. Kwaśnicki, K. Oplustil, Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów (akcji) w umowie (statucie) spółki 

kapitałowej, MoP 2006/18, str. 969.  
754 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, Nb. 11.  
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wszystkim kierunek wykładni art. 59 k.c. zmierzający do rozszerzenia ochrony 

przewidzianej w tym przepisie na inne, niż wyłącznie roszczenia, uprawnienia755.  

Orzeczenia te, poza wskazaną powyżej krytyką, znajdują także pewne poparcie 

w piśmiennictwie756. Napotkać można także na poglądy dopuszczające stosowanie art. 59 

k.c. w szerszym zakresie, tj. nie tylko do prawa pierwokupu, ale także innych uprawnień 

kształtujących757.  

Jak wskazuje M. Gutowski, z zakresu zastosowania art. 59 k.c. wyłączone są uprawnienia 

kształtujące, jeżeli art. 59 k.c. miałby być stosowany wprost758. Autor ten wskazuje, iż 

roszczenia mogą się aktualizować dopiero w następstwie wykonania prawa 

kształtującego, jednakże zważywszy na intencję art. 59 k.c. (tj. ochronę przed 

nieuczciwymi porozumieniami zmierzającymi do zniweczenia praw kontrahenta), 

dopuszczalne jest stosowanie art. 59 k.c. w drodze analogii759. Zauważyć bowiem należy, 

iż zarówno w przypadku gdy stronie przysługuje roszczenie, jak i w sytuacji gdy stronie 

przysługuje uprawnienie kształtujące (w ramach wykonania którego przysługiwać będzie 

roszczenie), możliwość zadośćuczynienia przysługującym uprawnieniom może zostać 

udaremniona. Autor ten powyższe stanowisko odnosi także bezpośrednio do ochrony 

uprawnionego z umowy opcji760. W ocenie autora do powyższego poglądu, zgodnie 

 
755 Dla porządku warto wskazać także na szereg (niezmieniający ogólnych wskazanych powyżej konkluzji), 

niejasności w uzasadnieniach wskazanych wyroków. W wyroku z dnia 10 października 2008 r. (sygn. akt 

II CSK 221/08) Sąd Najwyższy przyjął, iż obowiązkom zobowiązanego z prawa pierwokupu (polegającym 

na wprowadzeniu do umowy sprzedaży warunku oraz niezwłocznym zawiadomieniu uprawnionego o treści 

umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią) odpowiada uprawnienie osoby, której przysługuje prawo 

pierwokupu, do żądania, aby zobowiązany tak się właśnie zachował. Uzasadnienie Sądu Najwyższego nie 

wydaje się w pełni klarowne, gdyż w sytuacji prawnej powstałej w wyniku zastrzeżenia prawa pierwokupu 

trudno jest wskazać faktyczne istnienie takiego roszczenia, które pozwalałoby na możliwość skierowania 

wobec uprawnionego egzekwowalnego żądania zachowania się w określony sposób. Z kolei w wyrokach 

z dnia 29 listopada 2001 r. (sygn. akt V CKN 536/00) oraz z 9 lutego 2006 r. (sygn. akt III CK 437/05) Sąd 

Najwyższy zrównał zastrzeżone w umowach spółek prawa pierwszeństwa z kodeksowo rozumianym 

prawem pierwokupu. Uwagę na to zwrócili także R. Kwaśnicki, K. Oplustil, Prawo…, str. 961 i n. 
756 M. Safjan [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 59, Nb. 14; P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny…, 

komentarz do art. 59, Nb. 11; M. Pazdan, Bezwarunkowa sprzedaż nieruchomości wbrew umownemu 

prawu pierwokupu, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Zakamycze, Kraków 1997, str. 

169.  
757 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 7. Jak się wydaje, ostrożnie przyjmują także 

możliwość zastosowania art. 59 k.c. do prawa pierwszeństwa R. Kwaśnicki, K. Oplustil, Prawo…, str. 969. 
758 M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 5. 
759 Ibidem, Nb. 7. Za dopuszczalnością analogicznego stosowania art. 59 k.c. do niektórych przynajmniej 

uprawnień innych niż roszczenia (bez precyzowania konkretnych uprawnień) także M. Pazdan, 

Bezwarunkowa…, str. 169. 
760 „W razie zbycia przez opcjodawcę rzeczy oznaczonej co do tożsamości będącej przedmiotem opcji 

kupna – możliwe jest analogiczne stosowanie do opcji przepisu art. 59 k.c., jako podstawy wystąpienia 

przez opcjobiorcę z roszczeniem o uznanie zawartej przez opcjodawcę z osobą trzecią umowy za 

bezskuteczną w stosunku do niego” – M. Gutowski, Kilka uwag…, str. 99. Przeciwny pogląd przedstawia 

T.M. Szczurowski, Opcje…, str. 361. 
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z którym dopuszczalne jest zastosowanie w drodze analogii art. 59 k.c. do ochrony 

uprawnień kształtujących (a także do kompetencji uprawnionego z opcji do przyjęcia 

oferty), należy się przychylić.  

Co do samej dopuszczalności stosowania analogii w omawianym przypadku, warto 

przytoczyć fragment wypowiedzi M. Gutowskiego: „Jak wiadomo, analogia z ustawy jest 

na obszarze prawa cywilnego powszechnie dopuszczana, zaś per analogiam może być 

zastosowany przepis normujący sytuacje najbliższe, podobne do przypadku 

rozstrzyganego ze względu na istotne cechy. Jak przyjmuje SN w orzecznictwie, 

stosowanie w drodze analogii przepisów o charakterze wyjątkowym jest dopuszczalne, 

gdy spełnione są warunki, które spowodowały wydanie tego przepisu, tak że jego 

zastosowanie pozostanie w obrębie tej samej rationis. Tylko wtedy nie ma podstaw do 

zastosowania w drodze analogii przepisu wyjątkowego, gdy uzasadnia on wnioskowanie 

oparte na argumencie a contrario”761. 

Odnosząc się do celu art. 59 k.c., należy przyjąć, iż aksjologicznie ustawodawca wyraża 

w art. 59 k.c. przekonanie, iż zasada pacta sunt servanda stanowi jedną z kluczowych 

zasad prawa cywilnego, a w przypadku konfliktu między dwiema umowami, konflikt taki 

powinien zostać rozstrzygnięty na rzecz pierwszej z zawartych umów (w sytuacji gdy 

późniejsza umowa została zawarta ze świadomością istnienia pierwszej umowy)762. Na 

gruncie piśmiennictwa dotyczącego oferty, wyrażone zostało stanowisko, iż samo 

złożenie oferty nie rodzi po stronie oferenta zakazu postępowania uniemożliwiającego 

wykonanie proponowanej umowy763. Jak zostało jednak wskazane powyżej764, 

odmiennie należałoby spojrzeć na zakres obowiązków podmiotu składającego ofertę, 

w przypadku, gdy stanowi ona jedno ze świadczeń w ramach umowy opcji. Należałoby 

bowiem przyjąć, iż na zobowiązanym z opcji spoczywa obowiązek powstrzymywania się 

od czynności, które miałyby na celu unicestwienie możliwości wykonania opcji przez 

uprawnionego. W przypadku umowy opcji, oferta nie stanowi bowiem oświadczenia woli 

zobowiązanego złożonego w oderwaniu od jakichkolwiek działań po stronie 

uprawnionego lecz stanowi istotę umowy opcji, znajdującą swoją causae co do zasady 

albo w świadczeniu wzajemnym albo w zabezpieczeniu innego roszczenia. Intencją stron 

jest w takiej sytuacji albo umożliwienie uprawnionemu skuteczne nabycie przedmiotu 

 
761 M. Gutowski, Bezskuteczność…, str. 38.  
762 E. Łętowska, Prawo…, str. 430.  
763 P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 66, Nb. 12.  
764 Por. uwagi zamieszczone w rozdziale 5.3.1. 
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umowy opcji w całym okresie związania opcją (w określonych przypadkach, po podjęciu 

przez niego decyzji o wykonaniu opcji) albo skuteczne zabezpieczenie się z przedmiotu 

umowy opcji.  

Biorąc więc pod uwagę cel omawianego przepisu, przyjąć należy, iż zarówno 

przysługujące uprawnionemu roszczenie, jak i uprawnienie kształtujące zasługują na 

podobną ochronę765. Porównując z kolei prawo uprawnionego z opcji na gruncie 

omawianej konstrukcji umowy opcji do prawa przysługującego uprawnionemu z umowy 

opcji opartej na konstrukcji umowy przedwstępnej766, przyjąć należałoby nawet, iż 

kompetencja do przyjęcia oferty zasługiwać powinna na silniejszą ochronę, jako iż 

stanowi ona silniejsze w praktyce uprawnienie, pozwalające doprowadzić do zawarcia 

umowy sprzedaży udziałów lub akcji bez dodatkowego udziału ze strony zobowiązanego 

z opcji (wymaganego w przypadku umowy przedwstępnej).  

Uznanie bezskuteczności umowy fraudacyjnej ogranicza zasadę swobody umów (stron 

umowy fraudacyjnej), jednakże należy zauważyć, iż zasadzie tej jest tutaj 

przeciwstawiona, wskazana powyżej, zasada pacta sunt servanda. W omawianym 

przypadku osoba trzecia, działająca ze świadomością istnienia roszczenia osoby trzeciej, 

nie zasługuje na ochronę silniejszą niż osoba trzecia, której uprawnienie zostaje 

zniweczone.  

Podsumowując, w ocenie autora dopuszczalne byłoby zastosowanie w drodze analogii 

art. 59 k.c. do ochrony uprawnionego z opcji opartej na konstrukcji umowy zawierającej 

w swojej treści ofertę, w przypadku zbycia przez zobowiązanego z opcji, w okresie 

związania opcją, udziałów lub akcji będących przedmiotem takiej umowy opcji.  

W przypadku gdy uprawnienie opcyjne jest warunkowe, możliwość żądania uznania 

umowy fraudacyjnej za bezskuteczną będzie dopuszczalna dopiero po spełnieniu się 

zastrzeżonego w umowie opcji warunku.  

Jako, iż na zobowiązanym spoczywać będzie obowiązek do powstrzymywania się od 

dokonywania czynności uniemożliwiających wykonanie opcji (świadczenie polegające 

na zaniechaniu), w razie zbycia praw udziałowych w okresie związania opcją, 

 
765 Por. M. Gutowski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 59, Nb. 6–7.  
766 W ramach której, jak zostało przyjęte w niniejszym rozdziale, uprawnionemu z opcji przysługiwałaby 

ochrona z art. 59 k.c. 
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uprawnionemu przysługiwać będzie także roszczenie odszkodowawcze na zasadach 

ogólnych.  

Zasadniczo na gruncie polskiego prawa przyjmuje się tzw. metodę dyferencyjną ustalania 

szkody767. Polega ona na porównaniu dwóch stanów dóbr poszkodowanego, 

rzeczywistego oraz hipotetycznego, tj. takiego, który istniałby, gdyby nie zaszło 

zdarzenie szkodzące768.  

5.3.4. Umowa opcji zobowiązującej do złożenia oferty 

W odniesieniu do umowy opcji skonstruowanej jako umowa zobowiązująca do złożenia 

oferty, wyodrębnić należy dwie sytuacje, pierwszą, gdy umowa fraudacyjna zostaje 

zawarta po zawarciu umowy opcji, lecz przed złożeniem oferty przez zobowiązanego 

z umowy opcji, oraz sytuację, gdy umowa taka zostaje zawarta po zawarciu umowy opcji 

i jednocześnie po złożeniu oferty.  

Jak zostało już wskazane powyżej, w ramach omawianej konstrukcji opcji call, praktyką 

rynkową jest, iż oferta zostanie złożona bezpośrednio po podpisaniu umowy opcji (tak 

aby nie doprowadzać w przyszłości do potencjalnego sporu na tym tle). W takiej sytuacji 

w pełni znajdą zastosowanie uwagi poczynione podczas omawiania konstrukcji umowy 

opcji zawierającej w swojej treści ofertę, tzn. przyjąć należy, iż do ochrony 

zobowiązanego z opcji dopuszczalne będzie zastosowanie w drodze analogii art. 59 k.c., 

w przypadku zbycia przez zobowiązanego z opcji praw udziałowych w okresie związania 

opcją769. W przypadku gdy uprawnienie opcyjne jest warunkowe, możliwość żądania 

uznania umowy fraudacyjnej za bezskuteczną będzie dopuszczalna dopiero po spełnieniu 

się zastrzeżonego w umowie opcji warunku. 

Co do możliwości podnoszenia przez uprawnionego z opcji roszczeń 

odszkodowawczych, należy odwołać się do uwag poczynionych powyżej w rozdziale 

5.3.3. Jako, iż na zobowiązanym spoczywać będzie obowiązek powstrzymywania się od 

dokonywania czynności uniemożliwiających wykonanie opcji (świadczenie polegające 

na zaniechaniu), w razie zbycia praw udziałowych w okresie związania opcją, 

 
767 M. Kaliński [w:] Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, 

E. Skowrońska-Bocian, Warszawa 2013, str. 66.  
768 Ibidem. 
769 Por. argumentację przeprowadzoną w rozdziale 5.3.3. 
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uprawnionemu przysługiwać będzie także roszczenie odszkodowawcze na zasadach 

ogólnych.  

Z kolei w przypadku gdy do zbycia praw udziałowych doszłoby po podpisaniu umowy 

opcji, jednakże przed złożeniem oferty, jak się wydaje, nie będzie możliwe zastosowanie 

ochrony z art. 59 k.c. Stronie uprawnionej nie będzie przysługiwać jeszcze kompetencja 

do przyjęcia oferty, która mogłaby podlegać ochronie. Ochroną nie byłoby z kolei objęte 

roszczenie o złożenie oferty, gdyż samo złożenie oferty nie stanowi jeszcze czynności 

o skutku rozporządzającym, którego wywołanie zostało uniemożliwione przez zawarcie 

umowy fraudacyjnej770. Jak się wydaje, uprawnionemu przysługiwać będzie natomiast 

w takiej sytuacji roszczenie odszkodowawcze.  

5.3.5. Umowa opcji oparta o instytucję warunkowej umowy sprzedaży 

Przechodząc do analizy kwestii rozporządzenia prawem udziałowym w okresie związania 

opcją, w przypadku opcji opartej na warunkowej umowie sprzedaży, należy zastanowić 

się, czy do sytuacji rozporządzenia przedmiotem objętym czynnością warunkową znaleźć 

zastosowanie powinien art. 59 k.c. czy art. 92 k.c., dotyczący czynności 

warunkowych.  Art. 92 k.c. stanowi, iż „§ 1. Jeżeli czynność prawna obejmująca 

rozporządzenie prawem została dokonana pod warunkiem, późniejsze rozporządzenia 

tym prawem tracą moc z chwilą ziszczenia się warunku o tyle, o ile udaremniają lub 

ograniczają skutek ziszczenia się warunku. § 2. Jednakże gdy na podstawie takiego 

rozporządzenia osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje 

się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności 

prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem.” 

Porównując zakres tego przepisu do zakresu art. 59 k.c. poczynić należy następujące 

obserwacje.  

W zakresie różnic pomiędzy tymi dwoma regulacjami zauważyć należy w pierwszej 

kolejności, iż art. 59 k.c. dotyczy roszczeń (a jego ewentualne zastosowanie do ochrony 

warunkowo uprawnionego mogłoby zostać zaakceptowane jedynie jako zastosowanie 

odpowiednie). Art. 92 k.c. dotyczy natomiast właśnie ochrony czynności warunkowych. 

 
770 Inaczej niż w przypadku omawianego powyżej roszczenia zawarcia umowy przyrzeczonej, gdzie 

wykonanie zobowiązania z umowy przedwstępnej polegać będzie na zawarciu umowy o skutku 

zobowiązująco-rozporządzającym (jeżeli taki skutek został zamierzony przez strony umowy 

przedwstępnej).  
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Czynności warunkowa musi mieć charakter rozporządzający771. Czynnością 

rozporządzającą jest czynność, której celem i bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie, 

obciążenie albo zniesienie prawa majątkowego772. Na gruncie piśmiennictwa pojawiła się 

wątpliwość co do tego, czy możliwe jest zastosowanie art. 92 k.c. do czynności 

rozporządzających pod warunkiem zawieszającym, czy jedynie czynności pod 

warunkiem rozwiązującym773. K. Mularski przyjmuje, iż „można ostrożnie przypuszczać, 

że w przypadku rozporządzenia prawem przed ziszczeniem się warunku zawieszającego 

uprawnionemu warunkowo służyć będą jedynie roszczenia odszkodowawcze przeciwko 

rozporządzającemu, ponieważ w chwili rozporządzenia był on ciągle podmiotem danego 

prawa i służyła mu kompetencja do rozporządzenia nim”774. W ocenie autora niniejszej 

pracy przedstawiony pogląd należy odrzucić775. Zarówno bowiem w przypadku 

czynności pod warunkiem rozwiązującym, jak i warunkiem zawieszającym 

rozporządzenie (które mogłoby utracić moc prawną na podstawie art. 92 k.c.) zostałoby 

dokonane przez rozporządzającego, który był podmiotem danego prawa. W przypadku 

czynności pod warunkiem rozwiązującym byłby to podmiot, który nabył dany przedmiot, 

licząc się z tym, iż w przypadku spełnienia się warunku rozwiązującego tytuł własności 

powróci do zbywcy. W przypadku natomiast warunku zawieszającego, tytuł przysługuje 

dalej zbywcy, który musi liczyć się z tym, iż w przypadku spełnienia się warunku 

zawieszającego, tytuł przejdzie na nabywcę. Co więcej, brzmienie art. 92 k.c. nie 

uzasadnia przyjęcia tezy, iż art. 92 k.c. może być stosowany tylko do jednego typu 

warunków.  

Czynność prawna uniemożliwiająca zadośćuczynieniu roszczeniu musi na gruncie art. 59 

k.c. stanowić umowę. Wymogu takiego, w odniesieniu do czynności prawnej obejmującej 

rozporządzenie prawem z naruszeniem wcześniejszej warunkowej czynności prawnej, 

nie wprowadza art. 92 k.c.  

Na gruncie art. 59 k.c. w ciągu roku od dnia zawarcia umowy fraudacyjnej można żądać 

uznania jej za bezskuteczną. Z kolei na gruncie art. 92 k.c. rozporządzenie udaremniające 

lub ograniczające skutek ziszczenia się warunku traci moc z mocy prawa. Utrata mocy 

 
771 M. Rzewuska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 92, Nb. 3. 
772 A. Janas [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 92, pkt. 1.  
773 K. Mularski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 92, Nb. 3.  
774 Ibidem. 
775 Pogląd ten odrzuca też m.in. R. Strugała [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 92, Nb. 1; 

P. Sobolewski [w:]Kodeks cywilny…, komentarz do art. 92, Nb. 5.  
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prawnej następuje dopiero od chwili ziszczenia się warunku776. W ocenie K. Mularskiego 

rozporządzenie staje się w konsekwencji nieskuteczne wobec uprawnionego777. Jak się 

wydaje, Autor ten przyjmuje w odniesieniu do sankcji z art. 92 k.c. sankcję 

bezskuteczności względnej. Część Autorów przyjmuje dalej idący pogląd, iż w razie 

spełnienia się przesłanek z art. 92 k.c. powstaje taki stan prawny, jak gdyby 

rozporządzenia w ogóle nie było778. Stanowisko takie należy podzielić. Art. 92 k.c. nie 

zawęża bowiem zakresu swojego zastosowania tylko do relacji pomiędzy warunkowo 

uprawnionym a nabywcą. R. Strugała podnosi, iż jest to bezskuteczność nieograniczona 

podmiotowo, bezskuteczna wobec wszystkich779. Komentatorzy omawianego artykułu 

wskazują, iż art. 92 k.c. stosować należy także do kolejnych rozporządzeń prawem780.  

Nieco odmiennie jest także potraktowana kwestia wiedzy stron. Na gruncie art. 59 k.c. 

konieczne jest udowodnienie wiedzy stron umowy fraudacyjnej. Na gruncie art. 92 k.c. 

wystarczające jest natomiast udowodnienie złej wiary po stronie osoby, która na 

podstawie rozporządzenia nabyła prawo lub została zwolniona od obowiązku. 

Udowodnienie działania w złej wierze wymaga spełnienia niższego standardu 

dowodowego niż udowodnienie wiedzy na gruncie art. 59 k.c. W dobrej wierze jest 

bowiem podmiot, który nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł 

wiedzieć, że przedmiotem rozporządzenia było prawo, którym wcześniej zostało 

dokonane warunkowe rozporządzenie781. 

Co do podobieństw pomiędzy dwoma omawianymi artykułami zauważyć należy, iż, jak 

się wydaje, pojęcie „udaremnienia lub ograniczenia skutku ziszczenia się warunku” 

wypełni pojęcie „całkowitej lub częściowej niemożliwości zadośćuczynienia 

roszczeniu”, stanowiące przesłankę zastosowania art. 59 k.c.  

Podsumowując powyższe różnice i podobieństwa pomiędzy art. 59 k.c. oraz art. 92 k.c., 

skonkludować należy, iż w każdej sytuacji, w której dane rozporządzenie prawem 

prowadziłoby do udaremnienia lub ograniczenia skutków ziszczenia się warunku, 

 
776 Ibidem, Nb. 3. 
777 K. Mularski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 92, Nb. 2.  
778 M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 92, Nb. 3.  
779 R. Strugała [w:] Kodeks cywilny (2019)…, komentarz do art. 92, Nb. 5.  
780 K. Mularski [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 92, Nb. 2; R. Strugała [w:] Kodeks cywilny 

(2019)…, komentarz do art. 92, Nb. 2. 
781 Ibidem, Nb. 5. 
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zastosowanie, jako przepis wprowadzający szerszą ochronę, a do tego działający z mocy 

prawa, znaleźć może jedynie art. 92 k.c.  

Przenosząc powyższe rozważania na grunt umowy opcji, zwrócić należy jednak uwagę 

na następującą wątpliwość.  

Art. 92 § 2 k.c. nakazuje stosować przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze 

dokonały czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzenia prawem 

w stosunku do osoby trzeciej, która nabyła prawo lub została zwolniona z obowiązku na 

podstawie rozporządzenia. Przepisami regulującymi rozporządzenie rzeczą przez 

nieuprawnionego są art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 

i hipotece782 oraz art. 169 k.c. Art. 5 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczy 

wyłącznie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, tj. sytuacji gdy osoba działająca 

w dobrej wierze nabywa nieruchomość od osoby wpisanej do księgi wieczystej, która nie 

jest właścicielem sprzedawanej nieruchomości, także w żadnym przypadku nie może on 

znaleźć zastosowania do nabycia praw udziałowych.  

Art. 169 k.c. dotyczy z kolei rzeczy ruchomej. Rzeczą ruchomą jest 

przedmiot materialny783. W tym kontekście rzeczą ruchomą nie będzie udział w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością784. Brak możliwości stosowania art. 169 k.c. do 

nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest kwestionowany 

w piśmiennictwie785. Brak jest natomiast innego przepisu, który analogiczną ochronę 

wprowadzałby w odniesieniu do rozporządzenia udziałem w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością786. 

Na gruncie spółki akcyjnej, w stanie prawnym obowiązującym przed 1 marca 2021 r., 

w piśmiennictwie przyjmowany był zgodnie pogląd o dopuszczalności stosowania art. 

 
782 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 poz. 147, ze zm.), dalej 

jako „Ustawa o księgach wieczystych i hipotece”.  
783 P. Mysiak [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019, komentarz do art. 174, 

Nb. 3; E. Gniewek [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019, 

komentarz do art. 45, Nb. 2. 
784 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 146/17.  
785 Wprost przeciwko możliwości zastosowania art. 169 k.c. do nabywcy udziałów w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością opowiadają się m.in. A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., Warszawa 2002, 

str. 94–95; M. Godlewski, Nabycie akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego, Warszawa 2021, 

str. 53–54. 
786 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 146/17. 
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169 k.c. do akcji na okaziciela787. Odmienne podejścia napotkać można było natomiast 

w stosunku do ewentualnej możliwości stosowania art. 169 k.c. do akcji imiennych788.  

W obecnym stanie prawnym, dotyczącym zdematerializowanych akcji (co, jak się 

wydaje, można rozpatrywać wspólnie w odniesieniu do nabycia akcji w spółce akcyjnej 

i prostej spółce akcyjnej), napotkać można na poglądy zarówno dopuszczające 

zastosowanie art. 169 k.c. do nabycia akcji zdematerializowanych789, jak i odrzucające 

taką możliwość790. 

Bez względu na przyjęte jednak stanowisko co do możliwości stosowania przepisów 

o nabyciu od nieuprawnionego w stosunku do nabycia akcji w spółce akcyjnej, akcji 

w prostej spółce akcyjnej lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

przyjąć należy, iż na gruncie art. 92 § 2 k.c. osoba, która nabyła udziały lub akcje, 

działając w dobrej wierze, będzie chroniona. W tym bowiem kontekście ochrona osoby 

działające w dobrej wierze nie stanowi wyłomu od zasady nemo plus iuris… Osoba 

działająca w dobrej wierze nabywa bowiem prawa udziałowe od podmiotu, któremu one 

w danym momencie przysługiwały. Brak ochrony przewidzianej art. 92 § 2 k.c. 

skutkowałby naruszeniem pewności obrotu791. Jak zostało wskazane powyżej, za będącą 

w dobrej wierze należy uznać osobę trzecią, która, nabywając prawo, nie wiedziała i przy 

zachowania należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że prawem tym wcześniej 

rozporządzono792. Ciężar udowodnienia złej wiary, zgodnie z domniemaniem dobrej 

wiary wyrażonym w art. 7 k.c., spoczywa na warunkowo uprawnionym793. W przypadku 

braku udowodnienia złej wiary po stronie nabywcy, uprawnionemu warunkowo 

przysługiwać będzie roszczenie odszkodowawcze wobec zbywcy na zasadach 

ogólnych794.  

Podsumowując, przyjąć należy, iż w przypadku rozporządzenia prawem udziałowym 

objętym opcją call, w przypadku gdy umowa opcji oparta zostanie na konstrukcji 

 
787 A. Opalski [w:] System…, str. 502.  
788 Za stosowaniem art. 169 k.c. opowiedział się m.in. A. Opalski [w:] System…, str. 503. Przeciwko takiej 

możliwości wypowiedzieli się m.in. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski [w:] Kodeks spółek…, str. 249. 
789 T. Sójka, Obrót…, str. 9; K. Wosiak, Nabycie akcji zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy w dobrej 

wierze, PPH 2021/5, str. 16.  
790 W. Popiołek, Rozporządzanie…, str. 9.  
791 M. Rzewuska [w:] Kodeks…, komentarz do art. 92, Nb. 6.  
792 Ibidem.  
793 A. Janas [w:] Kodeks cywilny…., komentarz do art. 92, pkt. 2.  
794 Ibidem; M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny…, komentarz do art. 92, Nb. 5; A. Janiak [w:] Kodeks cywilny 

(tom II)…, komentarz do art. 92, pkt. 1.  
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warunkowej umowy sprzedaży, zastosowanie znajdzie art. 92 k.c. W przypadku gdy 

uprawnienie opcyjne (złożenie przez uprawnionego z opcji oświadczenie stanowiącego 

spełnienie warunku si voluero) jest warunkowe, możliwość żądania uznania umowy 

fraudacyjnej za bezskuteczną będzie dopuszczalna dopiero po spełnieniu się 

zastrzeżonego w umowie opcji warunku oraz wykonaniu opcji. 

Podobnie jak w przypadku omawiania powyższych konstrukcji umowy opcji, także 

w odniesieniu do konstrukcji umowy opcji opartej o instytucję warunkowej umowy 

sprzedaży, należy zastanowić się nad potencjalną dopuszczalnością podnoszenia 

roszczeń odszkodowawczych przez uprawnionego z opcji. Po złożeniu oświadczenia 

o wykonaniu opcji, w przypadku gdy nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki 

określone art. 92 k.c. (gdyż np. osoba trzecia działała w dobrej wierze), dojdzie do 

naruszenia przez zobowiązanego z opcji obowiązku świadczenia, polegającego na 

przeniesieniu praw udziałowych na rzecz uprawnionego z opcji. W takiej sytuacji 

uprawnionemu z opcji przysługiwać będą roszczenia odszkodowawcze na gruncie 

ogólnych przepisów prawa cywilnego (art. 471 k.c.)795. 

5.3.6. Uwagi szczególne dotyczące opcji call zamieszczonej w statucie spółki  

Dodatkowego komentarza wymaga kwestia skutków zbycia akcji na rzecz osoby trzeciej 

w okresie związania opcją, w przypadku gdy opcja została zamieszczona w statucie 

spółki.  

Należy się bowiem zastanowić, czy zamieszczenie opcji call w statucie będzie rodziło 

dodatkowe konsekwencje, wykraczające poza opisane powyżej skutki zbycia akcji 

w okresie związania opcją (wynikające z art. 59 k.c. lub 92 k.c.), w przypadku umowy 

opcji call zawartej poza statutem.  

Na wstępie tych rozważań warto pokrótce scharakteryzować ogólnie kwestię naruszenia 

ograniczeń w zbywaniu akcji wprowadzonych do statutu na podstawie art. 337 k.s.h. 

W odniesieniu do wymogu uzyskania zgody, jako dominujące można uznać stanowisko, 

zgodnie z którym rozporządzenie akcją z naruszeniem wymogu uzyskania zgody jest 

dotknięte bezskutecznością zawieszoną796. W takiej sytuacji możliwe jest następcze 

potwierdzenie czynności na mocy art. 63 k.c. 

 
795 Co do sposobu obliczania szkody, por. uwagi poczynione w rozdziale 5.3.3.  
796 R. Pabis [w:] Kodeks spółek… komentarz do art. 337, Nb. 24; J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, 

M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 2B)…, str. 222.  
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W odniesieniu z kolei do innych niż wymóg uzyskania zgody ograniczeń 

w rozporządzaniu akcją, w ocenie większości Autorów, naruszenie ograniczenia 

statutowego powoduje bezskuteczność rozporządzenia wobec spółki797. Jak podkreśla 

A. Opalski, interpretację tę wspiera art. art. 304 § 2 pkt. 4 k.s.h., zgodnie z którym statut 

powinien zawierać ograniczenia zbywalności akcji, pod rygorem bezskuteczności wobec 

spółki798. Bezskuteczność następuje z mocy prawa799. Mniejszościowy pogląd dotyczący 

skutków naruszenia wszelkich ograniczeń zbywania akcji określonych w statucie wyraża 

z kolei G. Suliński, w opinii którego zbycie udziału z naruszeniem ograniczenia 

wynikającego ze statutu (bez względu na charakter ograniczenia) prowadzi do 

bezwzględnej nieważności czynności zbycia800. 

A. Opalski, wskazuje, iż w celu minimalizacji sporów co do skutku naruszenia danego 

postanowienia ograniczającego rozporządzanie akcjami, wskazane jest sprecyzowanie 

takich skutków w umowie spółki801. S. Sołtysiński i M. Mataczyński zalecają z kolei, aby 

statut przewidywał wyraźnie sankcję bezskuteczności umowy przeniesienia akcji, jeżeli 

czynność prawna narusza inne, niż wymóg zgody spółki, ograniczenia rozporządzania 

akcjami802. Powyższe uwagi (nawet przy przyjęciu stanowiska, iż zastrzeżenie skutków 

naruszenia ograniczenia rozporządzania akcjami będzie prawnie skuteczne) nie stanowią 

rozwiązania wątpliwości dyskutowanych w niniejszym rozdziale. Prowadzona obecnie 

analiza zmierza bowiem do odpowiedzi na pytanie o skutki zbycia akcji w okresie 

związania opcją call, w przypadku gdy brak jest dodatkowych ograniczeń w statucie, 

które „zabezpieczałyby” opcję. W odmiennej bowiem sytuacji (np. zamieszczenia 

postanowienia mówiącego o wymogu uzyskania zgody walnego zgromadzenia 

w przypadku zamiaru zbycia akcji w okresie związania opcją) analiza dotyczyłaby już 

skutków takich innych postanowień właśnie, a nie skutków zamieszczenia w statucie 

samej opcji call.  

Podsumowując ten fragment rozważań, zauważyć należy, iż zasadniczo należy przyjąć, 

że skutkiem naruszenia innych ograniczeń zbywalności akcji będzie bezskuteczność 

 
797 R. Pabis [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 337, Nb. 10; J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, 

M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 2B)…, str. 222; M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, komentarz do art. 337, 

pkt. 13; M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 337, Nb. 39.  
798 A. Opalski [w:] System…, str. 487.  
799 J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, M. Spyra [w:] Prawo spółek (tom 2B)…, str. 223.  
800 G. Suliński, Skutki naruszenia umownego (statutowego) ograniczenia rozporządzania udziałami lub 

akcjami, PPH 2014/08, str. 46.  
801 A. Opalski [w:] Kodeks spółek…, komentarz do art. 337, Nb. 35.  
802 M. Mataczyński, S. Sołtysiński [w:] Kodeks…, komentarz do art. 337, Nb. 39.  
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zbycia803. W ocenie autora, taki sam skutek wystąpi w przypadku naruszenia, 

wynikającego z opcji call, obowiązku do niezbywania akcji w okresie trwania opcji.  

W odniesieniu do umowy opcji znajdującej się poza statutem, zostało wskazane, iż na 

zobowiązanym spoczywa obowiązek powstrzymywania się od podejmowania wszelkich 

czynności mających na celu uniemożliwienie skorzystania z opcji. Podobne 

zobowiązanie będzie spoczywać na zobowiązanym z opcji także w przypadku jej 

zamieszczenia w statucie.  

Jak zostało już zaznaczone w rozdziale 4.3.5, w przypadku, gdy w ramach danej 

konstrukcji umowy opcji call rozporządzenie prawem udziałowym w okresie związania 

opcją na rzecz osoby trzeciej może skutkować bezskutecznością takiego rozporządzenia, 

taką opcję call uznać należy za formę wyłączenia zbywania (lock-up) w okresie związania 

opcją. Konsekwentnie taka opcja call będzie mogła zostać zamieszczona w statucie 

jedynie na krótki okres, uzasadniony silnym interesem ekonomicznym stron. Należy 

bowiem zauważyć, iż odmiennie niż np. prawa pierwszeństwa, w którym inicjatywę co 

do zainicjowania procedury ma zobowiązany, w przypadku opcji call inicjatywa 

spoczywa w rękach uprawnionego. Tym samym zobowiązany z opcji nie ma możliwości 

wcześniejszego „wymuszenia” na uprawnionym skorzystania ze swojego prawa i będzie 

on zobowiązany do niezbywania objętych opcją call praw udziałowych aż do 

zakończenia okresu związania opcją.  

Podobnie jak zostało wskazane w odniesieniu do skutków zbycia praw udziałowych 

w okresie związania opcją znajdującą się poza statutem, także w odniesieniu do rozważań 

prowadzonych na gruncie statutu zauważyć należy, iż skutek bezskuteczności nie wystąpi 

w sytuacji, gdy opcja zostanie sformułowana w taki sposób, iż nie będzie ona obejmować 

konkretnych akcji, ale będzie odnosić się np. jedynie do posiadanych przez danego 

akcjonariusza akcji w momencie wykonania opcji (a jednocześnie z wykładni 

postanowień opcji nie będzie wynikać, iż dotyczy ona wszystkich akcji posiadanych 

przez zobowiązanego w momencie wprowadzenie opcji do statutu jak również każdej 

kolejnej akcji nabytej lub objętej przez zobowiązanego przed dniem wykonania opcji). 

Dodatkowo, na gruncie statutu, także w bardziej abstrakcyjnych sytuacjach, gdy 

zobowiązanym z opcji nie będzie imiennie wskazany akcjonariusz, ale np. każdy 

posiadacz określonej serii akcji lub każdy akcjonariusz posiadający określoną ilość akcji 

 
803 W przypadku przyjęcia poglądu G. Sulińskiego byłaby to nieważność czynności.  
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w spółce, skutek bezskuteczności nie wystąpi. Jak wskazuje P. Mazur, w takim przypadku 

zmiana składu osobowego akcjonariuszy zobowiązanych do zbycia należących do nich 

akcji na rzecz uprawnionego z opcji nie ma jakiegokolwiek wpływu na możliwość 

wykonania opcji call”804. 

Warto także zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 3284 § 6 k.s.h., prowadzący rejestr 

akcjonariuszy będzie zobowiązany do uwzględnienia ograniczeń co do rozporządzania 

akcją.  

5.3.7. Uwagi szczególne dotyczące opcji call zamieszczonej w umowie spółki  

Podobnie jak w przypadku opcji call zamieszczonych w statucie spółki akcyjnej, także 

w odniesieniu do opcji call zamieszczonych w umowie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej, należy zastanowić się nad tym, czy 

zamieszczenie takiej opcji w umowie spółki będzie rodziło dodatkowe konsekwencje, 

wykraczające poza opisane powyżej skutki zbycia praw udziałowych w okresie 

związania opcją (wynikające z art. 59 k.c. lub 92 k.c.), w przypadku gdy umowa opcji 

call została zawarta poza umową spółki. 

Na gruncie ogólnych rozważań dotyczących skutków naruszenia ograniczeń zbywalności 

udziałów lub akcji wprowadzonych do umowy spółki przyjmuje się, iż zbycie udziału lub 

akcji z naruszeniem wymogu uzyskania zgody jest dotknięte bezskutecznością 

zawieszoną805. W takiej sytuacji możliwe jest następcze potwierdzenie czynności na 

mocy art. 63 k.c.  

Analogicznego skutku nie da się wyprowadzić w stosunku do innych niż wyrażenie zgody 

ograniczeń rozporządzania prawami udziałowymi. Według A. Opalskiego, w takich 

przypadkach spółka nie powinna uznać jako nabywcy udziałów osoby, która nabyła je 

z naruszeniem ograniczeń przewidzianych umową spółki, ze względu na rozszerzoną 

skuteczność postanowień umowy spółki806. W ocenie Autora umowa taka będzie także 

bezskuteczna wobec uprawnionego (np. z prawa pierwszeństwa). Dalej idące stanowisko 

prezentuje R. Pabis, w ocenie którego zawarcie umowy przenoszącej udział 

z naruszeniem ustanowionych ograniczeń (innych niż wymóg uzyskania zgody) 

 
804 P. Mazur, Wybrane…, str. 27.  
805 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 41; M. Michalski [w:] Kodeks…., komentarz do 

art. 182, pkt. 3; M. Mazgaj [w:] Kodeks…, komentarz do art. 30039, Nb. 12. 
806 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 45.  
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dotknięte jest sankcją nieważności, jako że brak jest możliwości konwalidacji takiej 

czynności807. 

Najdalej idący pogląd wyraża z kolei G. Suliński, w opinii którego zbycie udziału 

z naruszeniem ograniczenia wynikającego z umowy spółki (bez względu na charakter 

ograniczenia) prowadzi do bezwzględnej nieważności czynności zbycia808.  

A. Opalski wskazuje, iż w celu minimalizacji sporów co do skutku naruszenia danego 

postanowienia ograniczającego zbywanie udziałów, wskazane jest sprecyzowanie takich 

skutków w umowie spółki809. Podobne stanowisko wyraził A. Kidyba810. Kwestia ta rodzi 

jednak kontrowersje w piśmiennictwie. Według A. Nowackiego skutki naruszenia nie 

mogą być regulowane umową spółki811. Przenosząc z kolei to zagadnienie na grunt 

niniejszej pracy, wspomnieć należy, iż uwagi te nie stanowią rozwiązania wątpliwości 

dyskutowanych w tymże rozdziale. Prowadzona obecnie analiza zmierza bowiem do 

odpowiedzi na pytanie o skutki zbycia udziałów lub akcji w okresie związania opcją call 

w przypadku, gdy brak jest dodatkowych ograniczeń w umowie spółki, które 

„zabezpieczałyby” opcję. W takiej bowiem sytuacji (np. zamieszczenia postanowienia 

mówiącego o wymogu uzyskania zgody zgromadzenia wspólników lub walnego 

zgromadzenia w przypadku zamiaru zbycia udziałów lub akcji w okresie związania 

opcją) analiza dotyczyłaby już skutków takich innych postanowień, a nie skutków 

zamieszczenia w statucie samej opcji call. 

Zasadniczo więc należy przyjąć, iż skutkiem naruszenia innych, niż wymóg uzyskania 

zgody spółki, ograniczeń w zbywaniu udziałów lub akcji będzie bezskuteczność takiego 

zbycia wobec spółki812. 

W ocenie autora, taki sam skutek wystąpi w przypadku naruszenia, wynikającego z opcji 

call, obowiązku do niezbywania praw udziałowych w okresie trwania opcji.  

W odniesieniu do umowy opcji call znajdującej się poza umową spółki, zostało 

wskazane, iż na zobowiązanym spoczywa obowiązek powstrzymywania się od 

 
807 R. Pabis [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 11 
808 G. Suliński, Skutki…, str. 46 
809 A. Opalski [w:] Kodeks…, komentarz do art. 182, Nb. 48. 
810A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2014, komentarz do art. 

182, Nb. 5.  
811 A. Nowacki, Spółka…, komentarz do art. 182, Nb. 54.  
812 Na gruncie piśmiennictwa dotyczącego prostej spółki akcyjnej podobnie także M. Mazgaj [w:] 

Kodeks…, komentarz do art. 30039, Nb. 12. 
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podejmowania wszelkich czynności mających na celu uniemożliwienie skorzystania 

z opcji. Podobne zobowiązanie będzie spoczywać na zobowiązanym z opcji także 

w przypadku jej zamieszczenia w umowie spółki.  

Jak zostało już zaznaczone w rozdziale 4.3.6, w przypadku, gdy w ramach danej 

konstrukcji umowy opcji call rozporządzenie prawem udziałowym w okresie związania 

opcją na rzecz osoby trzeciej może skutkować bezskutecznością takiego rozporządzenia, 

taką opcję call uznać należy za formę wyłączenia zbywania (lock-up) w okresie związania 

opcją. Konsekwentnie taka opcja call będzie mogła zostać zamieszczona w umowie 

spółki jedynie na krótki okres, uzasadniony silnym interesem ekonomicznym stron.  

Skutek bezskuteczności nie wystąpi w sytuacji, gdy opcja zostanie sformułowana w taki 

sposób, iż nie będzie ona obejmować konkretnych udziałów lub akcji, ale będzie odnosić 

się np. jedynie do posiadanych przez danego wspólnika (akcjonariusza) udziałów (akcji) 

w momencie wykonania opcji (a jednocześnie z konstrukcji opcji nie będzie wynikać, iż 

dotyczy ona wszystkich praw udziałowych posiadanych przez zobowiązanego 

w momencie wprowadzenia opcji do statutu, jak również każdego kolejnego prawa 

udziałowego nabytego lub objętego przez zobowiązanego przed dniem wykonania opcji). 

Podobnie, w bardziej abstrakcyjnych sytuacjach, gdy zobowiązanym z opcji nie będzie 

imiennie wskazany wspólnik lub akcjonariusz, ale np. każdy wspólnik lub akcjonariusz 

posiadający określoną ilość głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym 

zgromadzeniu), nie będzie dopuszczalne żądanie przez zobowiązanego uznania 

sprzedaży praw udziałowych za bezskuteczne. W takim bowiem przypadku zmiana 

składu osobowego wspólników (akcjonariuszy) zobowiązanych do zbycia należących do 

nich praw udziałowych na rzecz uprawnionego z opcji nie ma jakiegokolwiek wpływu na 

możliwość wykonania opcji call. 

W odniesieniu do umów opcji dotyczących akcji w prostej spółce akcyjnej, podobnie jak 

powyżej w odniesieniu do akcji w spółce akcyjnej, warto także zwrócić uwagę, iż zgodnie 

z art. 30034 § 6 k.s.h. „Przy dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot 

prowadzący rejestr uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją”.  

5.4. Podsumowanie 

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym rozdziale, wskazać należy, iż 

przypadek uchylania się przez zobowiązanego z opcji od zawarcia umowy przyrzeczonej 

sprzedaży praw udziałowych może mieć miejsce wyłącznie w przypadku umowy opcji 
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opartej o instytucję umowy przedwstępnej, jak również umowy zobowiązującej do 

złożenia oferty, gdyż w ramach pozostałych omawianych konstrukcji wystarczające jest 

działania jedynie po stronie uprawnionego z opcji. W takich sytuacjach, w przypadku 

umowy opcji opartej o instytucję umowy przedwstępnej, uprawniony z opcji może 

dochodzić przed sądem zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych (umowy 

przyrzeczonej), jeżeli umowa opcji czyniła zadość wymaganiom, od których zależy 

ważność umowy przyrzeczonej (np. formy). Także w przypadku umowy zobowiązującej 

do złożenia oferty dopuszczalne będzie dochodzenie przed sądem wydania orzeczenia 

zastępującego.  

W przypadku z kolei gdy zobowiązany z umowy opcji call rozporządzi prawem 

udziałowym w okresie związania opcją, uprawnionemu z opcji będzie co do zasady 

przysługiwała ochrona z art. 59 k.c. (stosowana, w zależności od konstrukcji, wprost lub 

odpowiednio), tzn. roszczenie o uznanie za bezskuteczną później zawartej umowy 

fraudacyjnej. W przypadku z kolei konstrukcji umowy opcji opartej o instytucję 

warunkowej umowy sprzedaży, zastosowanie znajdzie art. 92 k.c., tzn. przy spełnieniu 

pozostałych przesłanek określonych w tym przepisie późniejsze rozporządzenie prawem 

utraci moc. W przypadku gdy umowa opcji call została zamieszczona w umowie lub 

statucie spółki, zbycie prawa udziałowego w okresie związania opcją skutkować będzie 

bezskutecznością takiego zbycia w stosunku do spółki. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż powyższe skutki nie wystąpią każdorazowo, lecz będą 

zależne od treści określonej opcji call. Skutki takie nie wystąpią w przypadku gdy opcja 

call zostanie sformułowana w taki sposób, iż nie będzie ona obejmować konkretnych 

praw udziałowych, ale będzie odnosić się np. jedynie do posiadanych przez danego 

wspólnika lub akcjonariusza praw udziałowych w momencie wykonania opcji 

(a jednocześnie z wykładni brzmienia takiej opcji call nie będzie wynikać, iż dotyczy ona 

wszystkich praw udziałowych posiadanych przez zobowiązanego w momencie zawarcia 

umowy opcji call lub wprowadzenia opcji do statutu lub umowy spółki, jak również 

każdej kolejnej akcji lub udziału nabytych lub objętych po tej dacie.  

Podobnie skutek bezskuteczności nie wystąpi, gdy opcja call zamieszczona w statucie 

lub umowie spółki będzie określona w sposób abstrakcyjny np. w ten sposób, iż 

zobowiązanym z opcji będzie każdy wspólnik lub akcjonariusz przekraczający określony 

pułap akcji lub udziałów w spółce.  
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ZAKOŃCZENIE 

 

1. Podsumowanie niniejszej pracy ma na celu przede wszystkim odniesienie się do celów 

(hipotez) pracy określonych we wstępie, jak również odniesienie się do kwestii 

ewentualnej konieczności uregulowania umowy opcji w ustawie.  

2. W pierwszej kolejności należy jednak przypomnieć przyjęty przez autora niniejszej 

pracy test umowy opcji, określający minimalny zbiór cech danej umowy, niezbędny do 

przyjęcia, iż dana umowa może zostać uznana za umowę opcji. Do cech tych zaliczyć 

należy:  

a) istnienie uprawnienia opcyjnego, przysługującego tylko jednej ze stron umowy 

opcji (rozumianego bądź jako prawo żądania zawarcia umowy przenoszącej 

udziały lub akcje, bądź jako możliwość doprowadzenia do zawarcia takiej umowy 

mocą jednostronnego oświadczenia woli); 

b) możliwość wykonania uprawnienia opcyjnego w określonym przez strony czasie 

po dniu zawarcia umowy opcji bądź po spełnieniu się określonego w umowie 

opcji warunku, niezależnie od działań podejmowanych przez zobowiązanego 

z opcji. Możliwość skonstruowania umowy opcji w ten sposób, aby uprawniony 

z opcji mógł wykonać swoje prawo w określonym czasie po dniu zawarcia 

umowy opcji (np. w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy opcji) lub po 

spełnieniu się określonego warunku813, musi iść bowiem w parze z tym, aby 

w okresie tym zobowiązany z opcji nie mógł odwołać uprawnienia opcyjnego 

(„wycofać się” ze swojego zobowiązania)814, jak również z tym, aby nie mógł on 

„przymusić” uprawnionego z opcji do szybszego wykonania swojego prawa, pod 

sankcją jego wygaśnięcia; oraz  

c) określenie essentialia negotii umowy sprzedaży udziałów lub akcji (umowy 

głównej), która zostanie zawarta w wyniku wykonania opcji.  

W ocenie autora powyższy test stanowi wystarczające kryterium przesądzające 

o przyjęciu, iż dany stosunek prawny może zostać uznany za umowę opcji. Nie jest 

 
813 Przy czym często możliwość wykonania opcji będzie ograniczona zarówno warunkiem jak i terminem.  
814 Odmienną kwestią jest natomiast możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli na gruncie 

ogólnych przepisów prawa cywilnego (w takiej sytuacji konieczne jest jednak działanie pod wpływem np. 

błędu lub podstępu). 
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bowiem możliwe stworzenie jednej precyzyjnej definicji prawnej, ze względu na 

dopuszczalność wykreowania umowy opcji w oparciu o szereg różnych instrumentów 

prawnych (por. uwagi poniżej).  

3. Odnosząc się z kolei bezpośrednio do tez oraz celów pracy postawionych we wstępie 

w kolejności tam przyjętej), poczynić należy następujące uwagi:  

a) nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej kwalifikacji (określenia charakteru 

prawnego) umowy opcji. Jako umowę opcji należy traktować umowę, która 

zawiera minimalny zestaw cech przesądzający o tym, iż intencją stron było 

wykreowanie umowy opcji (test opcji). Na umowę opcji należy więc raczej 

patrzeć przez pryzmat jej funkcji, a nie przez pryzmat konkretnej instytucji 

prawnej.  

Do podstawowych konstrukcji prawnych spełniających test umowy opcji zaliczyć 

należy: konstrukcję umowy opcji opartej o instytucję umowy przedwstępnej, 

konstrukcję umowy opcji zawierającej w swojej treści ofertę, konstrukcję umowy 

opcji zobowiązującej do złożenia oferty oraz konstrukcję umowy opcji opartej 

o instytucję warunkowej umowy sprzedaży. 

W przypadku pierwszej z omawianych konstrukcji uprawnionemu z opcji 

przysługiwałoby jednostronne uprawnienie do żądania zawarcia umowy 

przyrzeczonej. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej, 

stronie uprawnionej przysługiwałaby możliwość dochodzenia przed sądem 

zawarcia umowy przyrzeczonej na gruncie art. 64 k.c. Za dopuszczalne należy 

także uznać ograniczenie terminu na żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej 

umownym terminem zawitym.  

W ramach drugiej konstrukcji jedna ze stron umowy opcji składać będzie 

nieodwołalną ofertę (z zastrzeżeniem, iż może zostać przyjęta jedynie bez 

zastrzeżeń), wiążącą w określonym terminie. Do zawarcia umowy głównej 

dochodzić będzie w wyniku jednostronnego działania uprawnionego z opcji 

(przyjęcia oferty), bez konieczności współdziałania po stronie zobowiązanego 

z opcji.  

Trzecia z omawianych konstrukcji różni się od poprzedniej tym, iż zobowiązany 

z opcji nie składa oferty bezpośrednio w ramach oświadczeń woli składających 
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się na umowę opcji, lecz zobowiązuje się do złożenia oferty o określonej treści 

w przyszłości. Od momentu złożenia oferty, skutki dla stron umowy opcji będą 

zasadniczo tożsame z tymi określonymi dla konstrukcji umowy opcji zawierającej 

w swojej treści ofertę.  

W ramach z kolei konstrukcji umowy opcji opartej o instytucję warunkowej 

umowy sprzedaży, strony zawierają umowę sprzedaży praw udziałowych pod 

warunkiem potestatywnym si voluero, polegającym na złożeniu przez 

uprawnionego z opcji oświadczenia woli zmierzającego do wywołania 

określonych skutków prawnych (o charakterze rozporządzającym). W ocenie 

autora niniejszej pracy warunki potestatywne si voluero można uznać za warunki 

w rozumieniu art. 89 k.c. W omawianym przypadku, odmiennie niż w ramach 

powyższej wskazanych konstrukcji, wykonanie opcji nie prowadzi do zawarcia 

nowej umowy (umowy głównej) lecz do powstania skutków sprzedaży. Sama 

umowa opcji jest już bowiem jednocześnie warunkową umową główną. 

Funkcjonalnie, sytuacja taka jest wystarczające do przyjęcia pełnienia pierwszej 

przesłanki testu umowy opcji. 

W każdej z omawianych powyżej konstrukcji umowa opcji określać musi 

essentialia negotii umowy głównej.  

Wskazanych powyżej czterech konstrukcji nie należy traktować jako 

zamkniętego katalogu dopuszczalnych konstrukcji umowy opcji. Nie można 

bowiem wykluczyć, iż strony zawrą umowę opartą o inne instrumenty prawne, 

które również będą spełniać test umowy opcji.  

Badania empiryczne przeprowadzone przez autora niniejszej pracy pokazują, iż 

powyższe wnioski natury teoretycznej znajdują potwierdzenie w przyjętej 

praktyce obrotu. Wśród umów zawieranych przez strony napotkać można bowiem 

na umowy opcji przygotowane w oparciu o różnorodne instrumenty prawne (por. 

podsumowanie badań empirycznych w rozdziale 2.6);  

b) w odniesieniu do określenia granic kształtowania poszczególnych postanowień, 

które mogą być modyfikowane w umowie opcji, w pierwszej kolejności odnosząc 

się do kwestii terminów związania opcją, należy wziąć pod uwagę (w odniesieniu 

do każdej konstrukcji umowy opcji) następujące scenariusze: (i) brak określenia 

jakiegokolwiek terminu na wykonanie uprawnienia opcyjnego lub wskazanie, iż 
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takie wykonanie jest możliwe bezterminowo; (ii) wskazanie terminu końcowego 

(z upływem którego wygaśnie uprawnienie opcyjne); (iii) wskazanie terminu 

początkowego, po którym możliwe będzie dopiero wykonanie uprawnienia 

opcyjnego; (iv) wskazanie jednocześnie terminu od którego będzie możliwe 

wykonanie uprawnienia opcyjnego (terminu początkowego), jak i terminu, 

z upływem którego uprawnienie opcyjne wygaśnie (terminu końcowego), oraz (v) 

określenie konkretnej daty, w której możliwe będzie wykonanie uprawnienia 

z opcji.  

W zakresie pierwszego ze wskazanych scenariuszy, w przypadku pierwszej 

z omawianych konstrukcji opcji (umowa opcji oparta o instytucję umowy 

przedwstępnej) brak wskazania terminu na wykonanie uprawnienia opcyjnego lub 

wskazania, iż uprawnienie takie można wykonać bezterminowo, będzie 

skutkował możliwością wyznaczenia w ciągu roku od dnia zawarcia umowy opcji 

terminu zawarcia umowy głównej (przy czym tak wyznaczony termin może 

przypadać także na okres przypadający po roku od dnia zawarcia umowy opcji). 

W przypadku konstrukcji umowy opcji opierających się o instytucję oferty, tj. 

umowę zawierającą w swojej treści ofertę lub zobowiązującą do złożenia oferty, 

w przypadku braku określenia terminu związania ofertą, zgodnie z art. 66 § 2 k.c. 

oferta musiałaby zostać przyjęta niezwłocznie (w przypadku gdy podpisanie 

umowy opcji następowałoby w obecności obydwu stron lub za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość – tam gdzie byłoby to 

dopuszczalne) lub w okresie, w którym składający ofertę mógłby w zwykłym toku 

czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez uzasadnienia (w przypadku 

podpisywania umowy opcji w innych okolicznościach). Taki sam skutek 

wystąpiłby w przypadku zastrzeżenia przez strony, iż oferta będzie wiążąca 

bezterminowo. Co do samego zobowiązania do złożenia oferty (w przypadku, 

w którym oferta nie zostanie złożona niezwłocznie po podpisaniu umowy opcji) 

zastosowanie znajdą ogólne reguły dotyczące wykonania zobowiązań (art. 455 

k.c. oraz 488 k.c.), jak również ogólne przepisy dotyczące przedawnienia. 

W przypadku konstrukcji umowy opcji opartej o instytucję warunkowej umowy 

sprzedaży, uprawnienie do wykonania uprawnienia opcyjnego może teoretycznie 

nie być ograniczone terminem. Brak jest bowiem wymogu na gruncie polskiego 
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prawa, aby warunki (a wykonanie uprawnienia opcyjnego będzie właśnie 

stanowić spełnienie się warunku) musiały być ograniczone terminem.  

W zakresie drugiego ze wskazanych scenariuszy, w przypadku wszystkich 

z omawianych konstrukcji, dopuszczalne jest zasadniczo przyjęcie dowolnie 

długiego terminu na wykonanie uprawnienia opcyjnego, z zastrzeżeniem 

ogólnych granic kształtowania umów (w szczególności z uwzględnieniem zasad 

współżycia społecznego)815. Autor opowiada się za dopuszczalnością 

zastrzegania umownych terminów zawitych.  

W zakresie trzeciego ze wskazanych scenariuszy, tj. zastrzeżenia jedynie terminu 

początkowego, od którego dopuszczalne będzie wykonanie uprawnienia 

opcyjnego, w przypadku pierwszej z omawianych konstrukcji umowy opcji 

termin końcowy na wykonanie uprawnienia opcyjnego wynikałby z art. 389 § 2 

k.c. W takiej sytuacji, w ciągu roku od dnia nadejścia terminu początkowego, 

uprawniony z opcji byłby uprawniony do wyznaczenia terminu na zawarcie 

umowy głównej. W przypadku konstrukcji umowy opcji opierającej się 

o instytucję oferty, tj. umowę zawierającą w swojej treści ofertę lub 

zobowiązującą do złożenia oferty, w przypadku braku określenia terminu 

końcowego oferta przestawałaby wiązać z upływem czasu, w którym składający 

ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez 

nieuzasadnionego opóźnienia, przy czym upływ czasu byłby liczony od momentu, 

od którego byłoby dopiero możliwe przyjęcie oferty (od nadejścia terminu 

początkowego). Co do samego zobowiązania do złożenia oferty (w przypadku, 

w którym oferta nie zostanie złożona niezwłocznie po podpisaniu umowy opcji), 

zastosowanie znajdą ogólne reguły dotyczące wykonania zobowiązań (art. 

455 k.c. oraz 488 k.c.), jak również ogólne przepisy dotyczące przedawnienia, 

przy czym wszelkie terminy będą liczone dopiero od nadejścia terminu 

początkowego. W przypadku konstrukcji umowy opcji opartej o instytucję 

warunkowej umowy sprzedaży, dopuszczalne jest wprowadzenie terminu 

początkowego bez ograniczania go w jakikolwiek sposób terminem końcowym.  

 
815 Jak również z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 338 § 2 k.s.h. w przypadku umowy opcji 

dotyczącej akcji w spółce akcyjnej.  
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W zakresie czwartego ze wskazanych scenariuszy, w przypadku wszystkich 

konstrukcji umowy opcji, terminy początkowy i końcowy mogą zostać 

ukształtowane zasadniczo w sposób dowolny, w granicach swobody umów 

(z zastrzeżeniem art. 338 § 2 k.s.h., w przypadku umów opcji call obejmujących 

akcje w spółce akcyjnej).  

Wnioski co do czwartego z omawianych scenariuszy znajdują w pełni 

zastosowanie także do scenariusza piątego, tzn. strony będę mogły wskazać 

określoną datę jako jedyny dopuszczalny moment na wykonanie opcji;  

c) co do kwestii świadczenia wzajemnego, w ramach każdej z omawianych 

w niniejszej pracy konstrukcji umowy opcji, dopuszczalne będzie zastrzeżenie 

świadczenia wzajemnego. Dopuszczalne będzie także zawieranie umów opcji, 

w oparciu o powyższe konstrukcje, w których świadczenie wzajemne nie zostanie 

zastrzeżone na rzecz zobowiązanego z opcji. Zasadniczo rozwiązanie takie będzie 

dopuszczalne w przypadku umów opcji zawartych na zabezpieczenie (causa 

cavendi), jednakże w przypadku umowy opcji opartej o konstrukcję umowy 

przedwstępnej oraz w przypadku umowy opcji opartej o konstrukcję warunkowej 

umowy sprzedaży za dopuszczalne należałoby uznać zawieranie takich umów 

także w przypadku, gdy ich causa nie będzie causa cavendi;  

d) w odniesieniu do granic kształtowania ceny za prawa udziałowe (będącej 

essentialia negotii umowy głównej) przyjąć należy, iż zamiast określenia ceny 

jako konkretnej wartości liczbowej, strony mogą określić jedynie podstawy 

ustalenia ceny. Za dopuszczalne uznać należy odwołanie się do obiektywnych 

formuł cenowych, jak również odwołanie się do wyceny przygotowanej przez 

osobę trzecią, bez względu na to, czy zostały określone konkretne podstawy, na 

jakich taka osoba trzecia powinna się oprzeć (przy czym jakieś mierzalne kryteria 

musiałyby zostać przyjęte przez tę osobę). Za niedopuszczalne należy natomiast 

uznać postanowienie, zgodnie z którym cena powinna zostać określona przez 

jedną ze stron umowy opcji;  

e) strony mogą elastycznie określać przedmiot umowy głównej w umowie opcji 

(w szczególności będzie to dotyczyć dokładnej ilości praw udziałowych będących 

przedmiotem umowy opcji) tak długo, jak możliwe będzie na podstawie danych 

postanowień precyzyjne określenie przedmiotu sprzedaży w momencie 
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wykonania opcji. Umowa opcji może np. obejmować udziały lub akcje, które 

dopiero powstaną lub które zostaną dopiero nabyte przez strony umowy opcji 

pomiędzy dniem zawarcia umowy opcji a dniem wykonania uprawnienia 

opcyjnego.  

Powyższe wnioski dotyczące granic kształtowania essentialia negotii umowy 

głównej w umowie opcji znajdują zastosowanie do wszystkich z omawianych 

w niniejszej pracy konstrukcji umowy opcji;  

f) do umowy opcji put nie znajdują zastosowania postanowienia art. 338 k.s.h. 

dotyczącego maksymalnych terminów ograniczenia rozporządzania akcją 

w spółce akcyjnej. Umowa opcji put nie będzie mieścić się w zakresie art. 

338 § 1 k.s.h., gdyż opcja put nie ogranicza w żaden sposób prawa posiadacza 

akcji do swobodnego rozporządzenia swoimi akcjami (ma on jedynie prawo do 

ich zbycia na rzecz zobowiązanego z opcji). Umowa opcji put nie będzie się także 

mieścić w art. 338 § 2 k.s.h., gdyż po pierwsze przyjąć należy, iż art. 338 § 2 k.s.h. 

stanowi przepis szczególny wobec art. 338 § 1 k.s.h. i konsekwentnie, jako że 

opcja put nie stanowi „ograniczenia w rozporządzaniu akcją” w rozumieniu art. 

338 § 1 k.s.h., nie będzie także stanowić „innego prawa pierwszeństwa nabycia 

akcji” w rozumieniu art. 338 § 2 k.s.h. Po drugie art. 338 § 2 k.s.h. stanowi 

o prawie „nabycia” akcji, podczas gdy opcja put mogłaby zostać uznana za prawo 

zbycia akcji.  

Umowa opcji call będzie z kolei objęta art. 338 k.s.h., jako umowa 

wprowadzająca ograniczenie w rozporządzaniu akcją. O ograniczeniu swobody 

kontraktowej w zakresie rozporządzenia akcją przez zobowiązanego z opcji 

(w okresie związania opcją) świadczy to, iż o samym zawarciu umowy głównej 

decydować będzie uprawniony z opcji, określone będą także warunki umowy 

głównej, jak również określona będzie już druga strona umowy głównej (którą 

będzie uprawniony z opcji). Umowy opcji call dotyczące akcji w spółce akcyjnej 

ograniczone będą dziesięcioletnim terminem, gdyż opcję call uznać należy za 

„inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji” w rozumieniu art. 338 § 2 k.s.h.;  

g) zarówno opcja call, jak i opcja put mogą zostać zamieszczone w umowie lub 

statucie spółki, przy czym opcja call stanowi ograniczenie w zbywaniu 

(rozporządzaniu) udziałów lub akcji w rozumieniu art. 182 k.s.h., art. 30039 k.s.h. 
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oraz art. 337 k.s.h., natomiast opcja put nie stanowi ograniczenia w zbywaniu 

(rozporządzeniu) udziałów lub akcji w rozumieniu tych przepisów. Za przyjęciem 

powyższych wniosków przemawia w pierwszej kolejności charakter prawny 

umowy i statutu spółki (jako umów o charakterze obligacyjno-organizacyjnym). 

Przyjąć należy, iż do umowy i statutu spółki wprowadzone mogą zostać 

postanowienia dotyczące relacji pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, 

wtedy gdy dotyczą bezpośrednio ich statusu wspólnika lub akcjonariusza. 

Postanowienia takie stanowić będą materię statutu (umowy spółki) i podlegać one 

będą takim samym zasadom jak inne postanowienia statutu oraz umowy spółki, 

np. w zakresie określenia granic ich kształtowania, zaskarżania uchwał 

sprzecznych z takimi postanowieniami bądź w zakresie ich wprowadzenia lub 

wykreślenia z umowy lub statutu spółki.  

Co do kwestii uznania opcji call za ograniczenie w zbywaniu akcji lub udziałów, 

podobnie jak w przypadku rozważań dotyczących art. 338 k.s.h., zauważyć 

należy, iż o ograniczeniu swobody kontraktowej w zakresie zbycia prawa 

udziałowego przez zobowiązanego z opcji (w okresie związania opcją) świadczy 

to, iż o samym zawarciu umowy głównej decydować będzie uprawniony z opcji, 

określone będą już także warunki umowy głównej, jak również druga strona 

umowy głównej (którą będzie uprawniony z opcji). W zależności od sposobu 

sformułowania określonej opcji call, opcja taka może zostać uznana, ze względu 

na potencjalnie występujący skutek bezskuteczności zbycia prawa udziałowego 

wobec spółki, za czasowe wyłączenie zbywalności praw udziałowych (lock-up). 

Konsekwentnie przyjąć należy, iż taka opcja call może zostać wprowadzona do 

umowy lub statutu spółki jedynie na krótki okres, znajdujący silne uzasadnienie 

w ochronie innych interesów wspólników lub akcjonariuszy będących stronami 

opcji call.  

Opcja put nie może zostać natomiast uznana za ograniczenie w zbywaniu 

udziałów lub akcji. W przypadku opcji put to uprawniony z opcji jest bowiem 

w okresie związania opcją posiadaczem udziałów lub akcji. Jako iż opcja ze swej 

natury nie kreuje po stronie uprawnionego z opcji żadnego obowiązku 

skorzystania z niej, nie może być więc mowy o ograniczeniu w jakikolwiek 

sposób swobody zbycia przez uprawnionego swoich akcji na rzecz dowolnej 

osoby trzeciej;  
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h) skutek zbycia przedmiotu umowy opcji call zamieszczonej poza statutem lub 

umową spółki nie będzie tożsamy w każdym przypadku zbycia prawa 

udziałowego będącego przedmiotem umowy opcji, w okresie związania opcją.  

W przypadku konstrukcji umowy opcji opartej o instytucję warunkowej umowy 

sprzedaży, w momencie wykonania uprawnienia opcyjnego czynność prawna 

obejmująca zbycie praw udziałowych z pominięciem umowy opcji utraci moc, 

przy założeniu, iż zostaną spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 92 k.c. 

W przypadku z kolei pozostałych konstrukcji, w ocenie autora, w ramach każdej  

z tych konstrukcji za dopuszczalne należy uznać zastosowanie art. 59 k.c.816 (na 

podstawie którego sąd może uznać umowę za bezskuteczną w stosunku do 

uprawnionego), przy spełnieniu wszystkich przesłanek określonych w tym 

przepisie. Przepis ten znajdzie zastosowanie wprost w stosunku do ochrony 

roszczenia z umowy opcji opartej o instytucję umowy przedwstępnej i w drodze 

analogii w przypadku, gdy uprawnionemu z opcji będzie przysługiwała 

kompetencja do przyjęcia oferty.  

Pomimo pewnych wątpliwości w piśmiennictwie co do dopuszczalności 

zastosowania ochrony z art. 59 k.c. do umowy przedwstępnej (umowy opcji call 

opartej o instytucję umowy przedwstępnej), przyjąć należy, iż pomimo tego że 

także w przypadku zbycia prawa udziałowego w okresie związania opcją 

formalnie możliwe wydaje się zawarcie umowy przyrzeczonej (o charakterze 

zobowiązującym), umowę fraudacyjną należy jednak uznać za umowę 

uniemożliwiającą zadośćuczynieniu roszczenia z umowy przedwstępnej. 

Roszczeniem z umowy przedwstępnej (w omawianym przypadku – umowy opcji) 

nie jest bowiem wyłącznie przyznanie uprawnionemu prawa do żądania zawarcia 

umowy przyrzeczonej, lecz jest nią przyznanie uprawnionemu prawa żądania 

umowy przyrzeczonej o skutku rozporządzającym jeżeli skutek taki został 

zamierzony w umowie przedwstępnej.  

Co do konstrukcji umowy opcji zawierającej w swojej treści ofertę oraz 

konstrukcji umowy opcji zobowiązującej do złożenia oferty (w zakresie, w jakim 

oferta taka została już złożona), przyjąć należy, iż pomimo tego że art. 59 k.c. 

 
816 Z zastrzeżeniem konstrukcji umowy opcji zobowiązującej do złożenia oferty, w sytuacji gdy oferta nie 

została jeszcze złożona.  
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wskazuje jedynie na ochronę roszczenia, a nie innych uprawnień817, także 

w przypadku uprawnień kształtujących, jak również kompetencji do przyjęcia 

oferty, należy dopuścić w drodze analogii ochronę z art. 59 k.c. Za takim 

rozszerzeniem zakresu art. 59 k.c. przemawia m.in. podobieństwo skutków 

umowy fraudacyjnej dla roszczenia i kompetencji do przyjęcia oferty oraz 

względy aksjologiczne (ochrona stosunku prawnego powstałego wcześniej  

i świadomość stron umowy fraudacyjnej istnienia danego stosunku prawnego).  

Powyższe skutki nie wystąpią w odniesieniu do umowy opcji call sformułowanej 

w taki sposób, iż nie będzie ona obejmować konkretnych praw udziałowych, ale 

będzie odnosić się np. jedynie do posiadanych przez danego wspólnika lub 

akcjonariusza praw udziałowych w momencie wykonania opcji;  

i) w przypadku gdy umowa opcji call została zamieszczona w umowie lub statucie 

spółki i nie została sformułowana w sposób wskazany w ostatnim zdaniu w lit. h) 

powyżej jak również nie została ona sformułowana w sposób abstrakcyjny (tzn. 

taki, w przypadku, którego zbycie przez zobowiązanego prawa udziałowego nie 

będzie miało wpływu na możliwość skutecznego wykonania opcji call przez 

uprawnionego), skutkiem zbycia prawa udziałowego w okresie związania opcją 

będzie bezskuteczność takiego zbycia w stosunku do spółki. 

4. W piśmiennictwie podniesiona została konieczność uregulowania umowy opcji 

w kodeksie cywilnym, argumentowana m.in. tym, iż: (i) w razie konfliktu na gruncie 

umowy opcji częstym problemem jest określenie charakteru prawnego umowy opcji; (ii) 

poglądy doktryny na temat charakteru prawnego umowy opcji są niejednolite; (iii) 

ukształtowanie się jednolitej interpretacji orzeczniczej może zająć nawet 

dziesięciolecia818.  

W tym kontekście warto przytoczyć raz jeszcze proponowane w toku prac Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego brzmienie przepisu dotyczącego umowy opcji: „§ 1. 

Przez umowę opcji udzielający opcji zobowiązuje się, na żądanie uprawnionego z opcji, 

do spełnienia na jego rzecz oznaczonego świadczenia najpóźniej w ściśle określonym 

terminie. § 2. Udzielenie opcji może nastąpić za wynagrodzeniem (premia opcji). § 3. 

Uprawniony z opcji może być zobowiązany do spełnienia świadczenia przed 

 
817 Jak również kompetencji do przyjęcia oferty niemieszczącej się w kategorii uprawnień.  
818 M. Bączyk, A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski [w:] Prawo…, str. 704–705.  
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wykonaniem opcji. W takim przypadku uprawniony z opcji nie może żądać zwrotu 

spełnionego świadczenia w razie niewykonania opcji, chyba że co innego wynika 

z umowy.”819 

Konstrukcja taka, w ocenie autora, niejednokrotnie nie będzie spełniać oczekiwań stron 

umów opcji. Sformułowanie tego przepisu, odnoszącego się do zobowiązania 

udzielającego opcji, aby na żądanie uprawnionego z opcji spełnione zostało określone 

świadczenie, sugeruje bowiem, iż zasadniczo po wykonaniu uprawnienia opcyjnego 

konieczne byłoby działanie po stronie udzielającego opcję. Takie rozwiązanie nie wpisuje 

się w najczęściej (jak sugerują badania empiryczne przeprowadzone przez autora) 

występującą w obrocie konstrukcję umowy opcji zawierającej w swojej treści ofertę. 

W ramach takiej bowiem konstrukcji, po zawarciu umowy opcji nie jest konieczne 

jakiekolwiek dodatkowe działanie (spełnienie świadczenia) po stronie zobowiązanego 

z opcji w celu doprowadzenia do zawarcia umowy głównej.  

W ocenie autora niniejszej pracy przyjąć należałoby stanowisko, zgodnie z którym brak 

jest konieczności uregulowania przez ustawodawcę umowy opcji. Jak wskazuje analiza 

przeprowadzona w niniejszej pracy, instrumenty znane prawu polskiemu pozwalają 

kształtować umowę opcji na szereg sposobów. To, który ze sposobów będzie dla stron 

najlepszy, będzie zależne od okoliczności konkretnego przypadku. Przyjęcie natomiast 

jednej określonej konstrukcji prawnej w ramach ustawy może nie być wystarczająco 

elastyczne dla podmiotów zawierających umowy opcji, a jednocześnie rodzić będzie 

szereg wątpliwości co do dopuszczalności kreowania przez strony umów opcji w sposób, 

który będzie spełniał ich oczekiwania w konkretnych sytuacjach faktycznych.  

 
819 Brzmienie proponowanego przepisu za M. Bączyk, A. Jakubiec, P. Katner i M. Romanowski [w:] 

Prawo…, str. 704. Autorzy ci opowiadają się jako zwolennicy wprowadzenia przepisu w tym brzmieniu.  
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ANEKS: MODELOWE KLAUZULE OPCYJNE 

 

A. Umowa opcji oparta o instytucję umowy przedwstępnej 

a. Opcja call  

„§1. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. [x]820, Wspólnik 1821 będzie 

miał prawo domagać się od Wspólnika 2 sprzedaży na rzecz Wspólnika 1 wszystkich 

udziałów822 spółki [x] posiadanych przez Wspólnika 2 w dniu zawarcia niniejszej umowy 

jak również nabytych lub objętych przez Wspólnika 2 po dniu zawarcia niniejszej umowy 

(„Wezwanie Opcyjne”).  

§ 2. Cena zostanie obliczona w następujący sposób: „[x] zł x ilość udziałów posiadanych 

przez Wspólnika 2 w dniu otrzymania Wezwania Opcyjnego przez Wspólnika 2 

(„Cena”)823.  

§ 3. W Wezwaniu Opcyjnym Wspólnik 1 wskaże Cenę, datę zawarcia umowy sprzedaży 

w wyniku wykonania opcji (umowy przyrzeczonej), która nastąpi nie wcześniej niż [x] 

dni od dnia otrzymania przez Wspólnika 2 Wezwania Opcyjnego oraz miejsce zawarcia 

tej umowy.  

§ 4. Przewidziana w niniejszym artykule opcja call stanowi jednostronnie zobowiązującą 

warunkową umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w terminie [x] lat od dnia zawarcia 

niniejszej umowy opcji, zgodnie z art. 389 i 390 k.c.” 

b. Opcja put  

„§1. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. [x], Wspólnik 1 będzie miał 

prawo domagać się od Wspólnika 2 zakupu przez Wspólnika 2 wszystkich udziałów 

spółki [x] posiadanych przez Wspólnika 1 w dniu otrzymania takiego żądania przez 

Wspólnika 2 („Wezwanie Opcyjne”).  

 
820 Jak zostało wskazane wcześniej, co do zasady możliwość wykonania uprawnienia opcyjnego będzie 

zależna od wystąpienia określonego w umowie opcji warunku (warunków).  
821 Na potrzeby modelowych klauzul opisanych w niniejszym aneksie, strona uprawniona z umowy opcji 

będzie określana mianem „Wspólnika 1” natomiast strona zobowiązana z umowy opcji będzie określana 

mianem „Wspólnika 2”.  
822 Przykłady modelowych klauzul opcyjnych opisane w niniejszym aneksie dotyczą udziałów w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością.  
823 Jak zostało wskazane w rozdziale 3.4, w praktyce obrotu, bardzo często będą występować bardziej 

skomplikowane mechanizmy ustalania ceny. W dalszych przykładach modelowych klauzul umownych 

zostaną przedstawione przykładowe mechanizmy określenia ceny.  
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§ 2. Cena zostanie określona przez eksperta [x], na podstawie wyceny spółki dokonanej 

metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  

§ 3. W Wezwaniu Opcyjnym Wspólnik 1 wskaże datę zawarcia umowy sprzedaży 

w wyniku wykonania opcji (umowy przyrzeczonej), która nastąpi nie wcześniej niż [x] 

dni od dnia otrzymania przez Wspólnika 2 Wezwania Opcyjnego oraz nie wcześniej niż 

[x] dni od dnia otrzymania przez Wspólnika 1 oraz Wspólnika 2 wyliczenia ceny przez 

eksperta, jak również miejsce zawarcia tej umowy.  

§ 4. Przewidziana w niniejszym artykule opcja put stanowi jednostronnie zobowiązującą 

warunkową umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w terminie [x] lat od dnia zawarcia 

niniejszej umowy opcji, zgodnie z art. 389 i 390 k.c.” 

B. Umowa opcji zawierająca w swojej treści ofertę 

a. Opcja call 

„§1. Wspólnik 2 niniejszym składa Wspólnikowi 1 nieodwołalną ofertę w rozumieniu art. 

66 k.c. sprzedaży wszystkich udziałów spółki [x] posiadanych przez Wspólnika 2 w dniu 

zawarcia niniejszej umowy jak również nabytych lub objętych przez Wspólnika 2 po dniu 

zawarcia niniejszej umowy („Oferta”).  

§2. Oferta przestaje wiązać z upływem [x] lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

§3. Pod warunkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. [x], Wspólnik 1 będzie 

uprawniony do złożenia Wspólnikowi 2, w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi, oświadczenia o przyjęciu Oferty („Oświadczenie o Przyjęciu 

Oferty”). Oświadczenie o Przyjęciu Oferty może zostać złożone jedynie bez zastrzeżeń.  

§4. Cena zostanie obliczona jako wartość aktywów netto spółki wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, przypadająca na udziały będące 

przedmiotem Oferty („Cena”). 

§5. Oświadczeniu o Przyjęciu Oferty będzie zawierało Cenę i sposób jej wyliczenia.” 

b. Opcja put 

„§1. Wspólnik 2 niniejszym składa Wspólnikowi 1 nieodwołalną ofertę w rozumieniu 

art. 66 k.c. nabycia wszystkich udziałów spółki [x] posiadanych przez Wspólnika 1 

w momencie złożenia przez Wspólnika 1 oświadczenia o przyjęciu oferty („Oferta”).  



262 

 

§2. Oferta przestaje wiązać z upływem [x] lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

§3. Pod warunkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. [x], Wspólnik 1 będzie 

uprawniony do złożenia Wspólnikowi 2, w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi, oświadczenia o przyjęciu Oferty („Oświadczenie o Przyjęciu 

Oferty”). Oświadczenie o Przyjęciu Oferty może zostać złożone jedynie bez zastrzeżeń. 

§4. Cena zostanie obliczona jako wartość wkładu wniesionego przez Wspólnika 1 na 

udziały będące przedmiotem niniejszej opcji put, powiększona o 1% za każdy pełny 

miesiąc, który upłynął od dnia zawarcia niniejszej umowy („Cena”).  

§5. Oświadczeniu o Przyjęciu Oferty będzie zawierało Cenę i sposób jej wyliczenia.” 

C. Umowa opcji zobowiązująca do złożenia oferty 

a. Opcja call 

„§1. Wspólnik 2, w ciągu [x] dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, złoży Wspólnikowi 

1 nieodwołalną ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. sprzedaży wszystkich udziałów spółki 

[x] posiadanych przez Wspólnika 2 w dniu zawarcia niniejszej umowy jak również 

nabytych lub objętych przez Wspólnika 2 po dniu zawarcia niniejszej umowy („Oferta”). 

Wzór Oferty stanowi Załącznik [x] do niniejszej umowy.  

§2. Oferta będzie wiązać w okresie [x] lat od dnia jej złożenia przez Wspólnika 2.  

§3. Pod warunkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. [x], Wspólnik 1 będzie 

uprawniony do złożenia Wspólnikowi 2, w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi, oświadczenia o przyjęciu Oferty („Oświadczenie o Przyjęciu 

Oferty”). Oświadczenie o Przyjęciu Oferty może zostać złożone jedynie bez zastrzeżeń. 

§4. Cena za udziały zostanie obliczona w następujący sposób: 

𝐶𝑒𝑛𝑎 =

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑛𝑖𝑒𝑟𝑢𝑐ℎ𝑜𝑚𝑜ś𝑐𝑖 [𝑥] 
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑆𝑝ół𝑘ę

wszystkie udziały w spółce 
 𝑥 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑦 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑊𝑠𝑝ó𝑙𝑛𝑖𝑘𝑎 2 

§5. Oświadczeniu o Przyjęciu Oferty będzie zawierało Cenę i sposób jej wyliczenia.” 

b. Opcja put 

„§1. Wspólnik 2, w ciągu [x] dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, złoży Wspólnikowi 

1 nieodwołalną ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. nabycia wszystkich udziałów spółki [x] 
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posiadanych przez Wspólnika 1 w momencie złożenia przez Wspólnika 1 oświadczenia 

o przyjęciu oferty („Oferta”). Wzór Oferty stanowi Załącznik [x] do niniejszej umowy.  

§2. Oferta będzie wiązać w okresie [x] lat od dnia jej złożenia przez Wspólnika 2.  

§3. Pod warunkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. [x], Wspólnik 1 będzie 

uprawniony do złożenia Wspólnikowi 2, w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi, oświadczenia o przyjęciu Oferty („Oświadczenie o Przyjęciu 

Oferty”). Oświadczenie o Przyjęciu Oferty może zostać złożone jedynie bez zastrzeżeń. 

§4. Cena zostanie obliczona w następujący sposób:  

𝐶𝑒𝑛𝑎 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 𝑧𝑎 2021 𝑟. 𝑥 7

wszystkie udziały w spółce 
 𝑥 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑦 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑊𝑠𝑝ó𝑙𝑛𝑖𝑘𝑎 1 

§5. Oświadczeniu o Przyjęciu Oferty będzie zawierało Cenę i sposób jej wyliczenia.” 

D. Umowa opcji oparta o instytucję warunkowej umowy sprzedaży 

a. Opcja call 

„§1. Wspólnik 2 niniejszym sprzedaje Wspólnikowi 1 wszystkie udziały spółki [x] 

posiadane przez Wspólnika 2, pod warunkiem zawieszającym złożenia przez Wspólnika 

1 oświadczenia o wykonaniu niniejszej opcji call („Oświadczenie o Wykonaniu 

Opcji)”.  

§2. Oświadczenie o Wykonaniu Opcji może zostać złożone przez Wspólnika 1 w ciągu 

[x] lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem braku spłaty przez Wspólnika 

2 do dnia [x] pożyczki udzielonej mu przez Wspólnika 1.  

§3. Cena za udziały stanowić będzie ich wartość nominalną.” 

b. Opcja put 

„§1. Wspólnik 1 niniejszym sprzedaje Wspólnikowi 2 wszystkie udziały spółki [x] 

posiadane przez Wspólnika 1, pod warunkiem zawieszającym złożenia przez Wspólnika 

1 oświadczenia o wykonaniu niniejszej opcji put („Oświadczenie o Wykonaniu Opcji)”.  

§2. Oświadczenie o Wykonaniu Opcji może zostać złożone przez Wspólnika 1 w ciągu 

[x] lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem wystąpienia sytuacji, o której 

mowa w art. [x].  
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§3. Cena zostanie obliczona jako kwota za jaką udziały zostały nabyte przez Wspólnika 

1, pomnożona przez 1,5 (tylokrotnie, ile razy upłynęła rocznica podpisania niniejszej 

umowy).  

§4. Oświadczeniu o Wykonaniu Opcji będzie zawierało Cenę i sposób jej wyliczenia.” 
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