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I. Wybór tematu

Różne zagadnienia związane z obrotem prawami udziałowymi w spółkach 

kapitałowych były już przedmiotem sporej liczby wypowiedzi w polskiej literaturze 

przedmiotu, w tym także o charakterze monograficznym (np. B. Gessel -  Kalinowska 

vel Kalisz, Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaż}' udziałów w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialności (w świetle zasady swobody umów, M. Godlewski, 

Nabycie akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego, A. Herbet, Obrót 

udziałami w  spółce z o.o.), poświęconych czy to ogólnej problematyce czynności 

stanowiących podstawę zbycia praw udziałowych, czy to stosunków wynikających z 

poszczególnych umów, czy to szczególnych unormowań umownych kształtujących 

stosunki związane z realizacją uprawnień do zbycia/nabycia praw udziałowych. 

Wśród tych ostatnich pojawiają się także liczne publikacje dotyczące problematyki 

stanowiącej przedmiot rozprawy, a mianowicie instytucji określanych jako „opcja 

p u f  i „opcja eair. Co więcej, umowy opcji Jako takie” stanowiły już przedmiot 

wypowiedzi monograficznych (zwłaszcza A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. 

Zagadnienia prawne, 2001; M. Gutowski, Umowa opcji, 2003; A. Jakubiec, Opcja 

jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna, 2014). 

Wydawać by się mogło zatem, że problematyka umów opcji dotyczących praw 

udziałowych została już wszechstronnie opracowana. Lektura rozprawy przekonuje 

jednak że tak nie jest, zwłaszcza gdy chodzi o szczegółowe kwestie związane z 

wykorzystaniem umów opcji w  możliwych -  i występujących w praktyce obrotu -  

konstrukcjach. W zakresie poszczególnych kwestii, szczegółow'o analizow-anych w
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rozprawie, dotychczasowe wypowiedzi miały często charakter fragmentaryczny, a 

niejednokrotnie też dosyć pobieżny. W praktyce obrotu pojawiło się też wiele nowych 

zagadnień, dotychczas nie poruszanych w literaturze przedmiotu, względnie tylko 

sygnalizowanych.

Rozprawa mgr Piotra Plesińskiego stanów oryginalne studium tych kwestii, 

wykorzystujące nie tylko wyniki badań materiału normatywnego oraz poglądów 

prezentowanych w doktrynie i orzecznictwie, ale także -  co stanowi cechę 

charakterystyczną recenzowanej rozprawy i przesądza o jej oryginalności -  

praktyczne aspekty opcji cali i put z uwzględnieniem badań empirycznych Autora, 

jak i Jego własnych doświadczeń.

Można zatem powiedzieć, że rozważana w pracy problematyka zasługiwała, 

tak zc względów teoretycznych, jak i praktycznych, na dogłębne rozważenie. Jest 

oczywiste, że w stosunkach cywilnoprawnych, wówczas gdy dochodzi do przyznania 

uczestnikowi tych stosunków uprawnienia opisywanego jako „opcja” , czy też 

nałożenia na inny podmiot związanych z tym obowiązków, istotne jest, jak 

kształtują się stosunki między stronami, jakie skutki wywołuje czynność, która 

kreuję opcję, czy i jaki wpływ na te stosunki i skutki mają postanowienia wiążącej je 

umowy. Konieczna jest zatem wieloaspektowa analiza poszczególnych zagadnień, 

jakie wiążą się z zawarciem i wykonaniem umowy opcji.

Przedmiotem recenzowanej rozprawy jest zatem prawna analiza zagadnienia 

czym są i jak mogą zostać ukształtowane opcje cali i opcje put, analiza 

poszczególnych aspektów i skutków czynności określanej jako „umowa opcji”, w jej 

różnych możliwych teoretycznie -  i stosowanych w praktyce -  konstrukcjach. Autor 

we wprowadzeniu (s. 11 i n.) wskazuje na podstawowe cele rozprawy tj.

udowodnienie tezy, że umowa opcji nie jest określonym typem umowy, tylko może 

zostać skonstruowana w oparciu o różne zastane konstrukcje prawa cywilnego (z 

czym -  w aktualnym stanie prawnym - trudno polemizować), określenie zakresu 

swobody kształtowania przez strony elementów umowy opcji w ramach 

poszczególnych konstrukcji, udowodnienie tezy, że umowa opcji put nie prowadzi do 

ograniczenia rozporządzałności akcją, a opcja cali jest takim ograniczeniem, 

udowodnienie tezy, że postanowienia o opcjach mogą być zamieszczanie w 

umowach/statutach spółek, udowodnienie tezy, że zbycie przedmiotu opcji w 

okresie związania opcją cali może w niektórych przypadkach prowadzić do 

bezskuteczności czynności rozporządzającej oraz tezy, że w przypadku dokonania
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czynności mającej na celu zbycie przedmiotu opcji w okresie związania opcją 

zamieszczoną w umowie/statucie spółki, zbycie to będzie bezskuteczne. Tak 

wyznaczonym celom rozprawy odpowiada jej struktura i konsekwentny tok 

wywodów w odniesieniu do poszczególnych konstrukcji prawnych, które -  w ocenie 

Autora -  mogą być kwalifikowane jako umowy opcji.

Przedstawione przez Autora wyniki badań -  chociaż nie zawsze wystarczająco 

pogłębionych - są istotne ze względów poznawczych, tak w  zakresie samej „umowy 

opcji” i konstrukcji prawnych stanowiących jej podstawę, jak i wielu szczegółowych 

kwestii pojawiających się w tym zakresie.

Tak ujęta tematyka rozprawy pozwala uznać ją  za nowatorską w tym 

znaczeniu, że jak dotychczas mvaga doktryny odnosiła się w  ograniczonym zakresie 

do poszczególnych skutków zastrzeżenia opcji dotyczącej sprzedaży praw 

udziałowych i wypływu różnych zdarzeń na kształt tych skutków. Tym bardziej 

wypada podkreślić zamysł podjęcia przez Doktoranta problematyki wyznaczonej 

tytułem rozprawy. Niektóre rozważania Autora zresztą, o charakterze ogólniejszym, 

można z powodzeniem odnieść do ogólnej problematyki obrotu prawami 

udziałowymi w spółkach kapitałowych.

Istotne są także, jak już wspomniano, praktyczne walory rozprawy wobec 

zaprezentowania w niej propozycji rozstrzygnięcia wielu kwesui pojawiających się w 

praktyce, które Autor zna z własnego doświadczenia.

Podjęty przez Doktoranta temat stworzył też okazję do zasygnalizowania wielu 

niełatwych problemów o charakterze ogólnotcoretycznym, albo -  co rzadsze -  do ich 

dogłębniejszej analizy.

W świetle powyższych stwierdzeń należy pozytywnie ocenić wybór tematu 

recenzowanej rozprawy.

II. Metody badawcze

Wypowiedź Autora o stosowanych przez niego metodach badawczych (zwykle 

zamieszczana we wstępie rozprawy) jest dosyć lakoniczna. Tym niemniej, z treści 

rozprawy i tej wypowiedzi Autora wynika, że w rozprawce wykorzystano przede 

wszystkim dogmatyczną metodę badawfczą, co oznaczało poddanie analizie 

odpowiednich uregulowań prawa polskiego, wypowiedzi doktryny i orzecznictwa. 

Liczne są także odniesifenia do praktyki. Sam Autor podkreśla, że wobec mnogości
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spotykanych w praktyce modeli kształtowania umów opcji, badania empiryczne 

stanowią jeden z kluczowych elementów rozprawy. Praktyczne doświadczenia 

Autora znalazły wyraz nie tylko w dostrzeżeniu wielu kwestii jakie wiążą się ze 

skonstruowaniem umowy opcji i jej wykonaniem, nie zawsze dostrzeganych w 

doktrynie, ale także w zaprezentowaniu w aneksie do rozprawy przykładów 

modelowych klauzul opcyjnych.

Rozprawa nie zawiera uwag prawnoporównawczych. Autor uznaje, że sięganie 

do obcych rozwiązań byłoby zbędne, jako że praca koncentruje się na analizie 

instrumentów znanych prawu polskiemu, w ramach których możliwe jest 

kształtowanie umów opcji. Z takim podejściem można się zgodzić. Zwracam jednak 

uwagę na m. zd. mankament rozprawy, jakim jest niedostrzeżenie w ogóle 

problematyki prawa właściwego dla transakcji opcji. Autor zauważa, że transakcje 

opcyjne dokonywane są także z udziałem podmiotów poddanych prawu innemu niż 

polskie (często sięgających w tym zakresie do rodzimych wzorów). To zaś oznacza, że 

nie można wykluczyć, że umowa zawierająca instrument opcji zostanie poddana 

prawu obcemu. Wówczas pojawi się doniosłe w praktyce, chociaż czasami 

niedostrzegane, zagadnienie rozgraniczenia zakresu prawa właściwego dla 

udziałów/akcji (w przypadku praw udziałowych z siedzibą w Polsce -  prawo polskie) 

oraz statutu obligacyjnego, któremu przyporządkowana jest umowa i wynikający z 

niej stosunek zobowiązaniowy.

Jeżeli zaś chodzi o wykorzystanie dorobku polskiej doktryny i orzecznictwa, 

to zręczność i skrupulatność prezentowania cudzych poglądów zasługuje na 

uznanie. Na ogół też prezentuje On własne stanowisko, czasami jednak -  co 

świadczy o skromności Autora -  z zastrzeżeniami takimi jak „chyba”, czy „wydaje 

się” . Zresztą przy mnogości poruszanych w rozprawie kwestii, często stanowiących 

przedmiot kontrowersji, trudno wymagać by we wszystkich kwestiach Autor 

zajmował jednoznaczne stanowisko.

III. Konstrukcja i zawartość pracy

Rozprawa składa się z wstępu, pięciu rozdziałów (podzielonych na mniejsze 

jednostki) i zakończenia. Zawarte tam syntetyczne podsumowanie jest użyteczne, 

zwłaszcza w  związku z mnogością wniosków szczegółowych zawartych w 

* poszczególnych rozdziałach. Każdy rozdział (za wyj. rozdziału pierwszego -
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Zagadnienia wprowadzajace) także zawiera podsumowanie wniosków w nim 

sformułowanych, skrótowo następnie powtórzonych w Zakończeniu. Ten zabieg 

można -  ze wskazanych pr2yczyn -  uznać za uzasadniony. Sądzę jednak -  o czym 

jeszcze będzie mowa -  że w niektórych przypadkach Autor mógł się pokusić o 

ogólniejsze ujęcie wniosków dotyczących tych samych zagadnień w odniesieniu z 

jednej strony do akcji, a z drugiej do udziałów sp. z .o. akcji prostej spółki akcyjnej.

We wstępie Autor wprowadza w problematykę rozważań zwracając uwagę na 

dotychczasowy dorobek nauki, podkreślając, że dotychczasowe opracowania nie 

podejmują wszystkich elementów tak skomplikowanych i różnorodnych transakcji 

jak opcje. Podkreśla skromny dorobek orzecznictwa. Opisuje zakres poszczególnych 

części rozprawy i wzmiankuje o przyjętych metodach badawczych. Formułuje uwagi 

terminologiczne w  odniesieniu do takich pojęć jak np. „prawo udziałowe”, umowa 

główna, opcja „cali” i opcja „put”, decydując się w odniesieniu do tych ostatnich na 

pozostanie przy terminologii angielskiej, bo określenia te stosowane są powszechnie 

w praktyce, a także używane są w literaturze przedmiotu. Nie przekonuje mnie ta 

argumentacja, ale prawem Autora jest stosowanie terminologii, która wydaje mu się 

najbardziej odpowiednia.

We wstępie Autor formułuje też podstawowe cele rozprawy, którymi są: a) 

udowodnienie tezy, że umowa opcji nie może być zakwalifikowana w ramach jednej 

tylko konstrukcji -  może ona zostać skonstruowana o oparciu o różne instytucje; 

już w tym miejscu musze zaznaczyć, że z stanowiskiem tym w pełni się zgadzam; b) 

konsekwencją tej tezy jest analiza najczęściej występujących w praktyce elementów 

opcji w ramach poszczególnych, możliwych konstrukcji; c) udowodnienie tezy, że 

opcja put nie ogranicza rozporządzania akcją w rozumieniu art. 338 k.s.h., 

natomiast takie ograniczenie wynika z zastosowania opcji ccii, także z tym tezami 

się zgadzam, zaznaczając tylko, że na gruncie art. 338 k.s.h. nie sposób mówić o 

ograniczeniu „rozporządzania” akcją -  z wypowiedzi Autora dotyczących tego 

przepisu można odnieść niekiedy wrażenie, że nie odróżnia On, wraz z 

konsekwencjami wynikającymi z takiego odróżnienia, ograniczenia 

rozporządzalności (art. 57 § 1 k.c.) od zobowiązania do nie rozporządzania (art. 57 § 

2 k.c.); d) udowodnienie tezy, że opcje mogą być zamieszczone w u mowie/statucie 

spółki i wówczas opcja cali stanowi ograniczenie rozporządzalności prawami 

udziałowymi; także ta teza jest zasadna, ale przyjąć trzeba, że opcje tak 

umiejscowione mogą wywoływać także -  jeżeli taka jest wola stron - skutki czysto
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obligacyjne; e) udowodnienie tezy, że zbycie przedmiotu opcji w okresie związania 

opcją może niekiedy prowadzić do bezskuteczności czynności rozporządzającej albo 

do bezskuteczności wobec spółki.

Autor zwraca też uwagę na pominięcie w rozprawie niek.órych występujących 

w praktyce konstrukcji, zbliżonych do opcji, takich jak klauzule drag along i tag 

along czy też klauzule zastrzegające prawo pierwszeństwa albo prawo pierwokupu 

praw udziałowych. Wskazuje także na pominięcie problematyki instrumentów 

finansowych, opcji dotyczących akcji w spółkach publicznych, opcji, których 

przedmiotem nie są prawa udziałowe. To zawężenie zakresu rozprawy -  stanowiące 

wyraz autonomicznej decyzji Doktoranta -  uważam za zasadne. To co w niej 

najistotniejsze to rozważenie i analiza konstrukcji cywilistycznych, które mogą 

stanowić podstawę umowy opcji. Rozważanie różnych kwestii pobocznych czy 

instytucji podobnych zaciemniłoby tok wywodu.

W obszernym rozdziale pierwszym zawarto rozważania o charakterze 

wprowadzającym, w tym -  na pierwszym miejscu -  charakterystykę funkcji 

ekonomicznej opcji, a ściślej celów jakie zamierza się osiągnąć poprzez skorzystanie 

z opcji. Nieco zaskakuje brak odniesień do jakiejkolwiek literatury przedmiotu, w 

której cele różnych instrumentów inwestycyjnych są przecież szeroko omawiane. 

Sam Autor zauważa, że opcje są implementacją do polskiej praktyki rozwiązań 

stosowanych w innych państwach, wypadało zatem sięgnąć, chociażby 

przykładowo, do wypowiedzi literaturze obcej. Autor wypowiada się o celach opcji -  

jak rozumiem - w oparciu o własne doświadczenie.

Następnie Autor dokonuje sprawozdawczego przeglądu doktrynalnych (w tym 

propozycja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, cyt. z drugiej ręki) i 

orzeczniczych definicji umowy opcji. Za zbędne, bo bezwartościowe, uważam 

zamieszczenie w tym przeglądzie „definicji umowy opcji w publikacjach 

specjalistycznych dotyczących inwestycji typu private equity oraz venture capitaF (s. 

27 i n.).

Ten przegląd jest podstawą sformułowania katalogu cech 

charakterystycznych pozwalających zakwalifikować daną konstrukcję jako umowę 

opcji (co Autor określa jako test umowy opcji). Zgadzam się z podejściem Autora, iż 

nie należy poszukiwać uniwersalnej i szczegółowej definicji umowy opcji, tylko 

zasadne jest określenie istotnych i minimalnych cech, których określenie w danej 

czynności pozwala uznać, że jest ona umową opcji (czy też umową będącą podstawą

6



uprawnienia określanego jako opcja). Cechy te, to istnienie uprawnienia opcyjnego, 

czyli prawa żądania zawarcia określonej umowy albo możność doprowadzenia do jej 

zawarcia w drodze jednostronnego oświadczenia woli, określenie czasu, w którym 

uprawnienie to może być wykonane oraz określenie elementów przedmiotowo 

istotnych „docelowej” umowy sprzedaży. Uważam, że ten katalog jest poprawnie 

sformułowany i precyzyjny, co in concreto pozwala ustalić, czy dana umowa jest 

źródłem opcji.

Przy okazji formułowania testu opcji Autor popełnia jednak istotny błąd, 

który trudno usprawiedliwić, a który jest zapewne konsekwencją „skażenia” Autora, 

tym razem z negatywnym skutkiem, językiem praktyki. Mianowicie utożsamia on, w 

wielu miejscach rozprawy, stosunek prawny z umową (r.p. „stosunek prawny 

stanowiący umowę opcji” , „stosunek prawny stanowiący ważną umowę”, „stosunek 

może zostać uznany za umowę nienazwaną”, itd.). Wypada tu przypomnieć, że czym 

innym jest czynność prawna (umowa) a czym innym stosunek prawny, który z tej 

czynności (jako zdarzenia prawnego) wynika. Dostrzeżenie tej różnicy nie tylko w 

warstwie językowej zapewne ułatwiłoby Autorowi rozważania dotyczące wpływu 

różnych zdarzeń czy to na umowę, czy to na wynikający z niej stosunek prawny.

Dalej zamieszczono ogólne uwagi na temat zasady swobody umów, umów 

nienazwanych oraz zasad przenoszenia praw udziałowych. Uwagi te mają charakter 

sprawozdawczy ale w rozprawie, jak słusznie zauważa Autor, są niezbędne (chociaż 

już może przytaczanie np. przykładów orzeczeń odwołujących się do sprzeczności z 

zasadami współżycia społecznego nie było konieczne). Odnosząc się do swobody 

umów Autor wypowiada się wielokrotnie o „granicach” czy „swobodzie” 

„kształtowania umowy”. Rozumiem jednak, że chodzi tu o jeden z przejawów 

swobody umów, a mianowicie swobodę kształtowania treści umowy.

Rozdział drugi -  kluczowy w rozprawie jako wprowadzenie do uwag 

szczegółowych w następnych rozdziałach - poświęcony jest charakterystyce umowy 

opcji w  oparciu o kilka instytucji polskiego prawra cywilnego, jako ewentualnej 

podstawy opcji. Poszczególne konstrukcje, których katalog nie jest jednak 

zamknięty (co Autor podkreśla), analizowane są przez pryzmat sformułowanego w 

poprzednim rozdziale testu, z wykorzystaniem wyników badań empirycznych. 

Zgodzić się wypada z Autorem -  o czym była już mowa -  że umowa będąca 

podstawy opcji jest umową definiowaną przez jej aspekty funkcjonalne i może
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zostać skonstruowana w oparciu o różne instytucje prawa cywilnego. Zgadzam sie 

też, że taką instytucją nie jest umowa losowa.

Pierwsza z omawianych przez Autora konstrukcja to jednostronnie 

zobowiązująca umowa przedwstępna. Wydaje się ona być. ze względu na jej 

konstytutywne cechy, naturalnym „podłożem” uprawnienia opcyjnego. Zasadna 

polemika z Autorami odrzucającymi taką kwalifikację jest konsekwencją podjętych 

przez nich poszukiwań sformułowania uniwersalnej konstrukcji opcji. Wynikające z 

umowy przedwstępnej uprawnienie do żądania zawarcia określonej umowy 

(sprzedaży praw udziałowych) to przecież istota opcji, niezależnie od tego jak strony 

nazwą zawartą przez siebie umowę.

Wywody rozprawy dotyczące terminu wykonania uprawnienia nie nasuwają 

uwag. M.in. zgadzam się z poglądem o dopuszczalności zastrzegania umownych 

terminów zawitych, o dopuszczalności powiązania terminu z warunkiem, w  tym 

potestatywnym, z uwagami co do sposobów zastrzegania warunku.

Kolejna omówiona w rozprawie konstrukcja to „umowa opcji zawierająca w 

swojej treści ofertę” najczęściej -  jak wskazują badania empiryczne Autora -  

zawierane w obrocie. Chodzi tu zatem o taką umowę, w której jedna ze stron składa 

stanowczą ofertę sprzedaży/kupna praw udziałowych, a druga uprawniona jest do 

jej przyjęcia w określonym czasie. Rozważania Autora koncentrują się zatem wokół 

ofertowego trybu zawarcia umowy. Przy tej okazji opisuje spór dotyczący kwalifikacji 

oferty, opowiadając się -  m.zd. słusznie -  za stanowiskiem, kwestionującą 

kwalifikację oferty i oświadczenia o jej przyjęciu jako dwóch jednostronnych 

czynności prawnych. Zgadzam się ze stanowiskiem, że umowa zawierają ofertę i 

przyznająca drugiej stronie uprawnienie do jej przyjęcia powinna być kwalifikowana 

jako umowa nienazwane.

Trzecia konstrukcja to umowa zobowiązująca do złożenia oferty zawarcia 

umowy głównej. I ona odpowiada „testowi opcji” , bo uprawniony może domagać się 

złożenia nieodwołalnej oferty, a gdy zobowiązany spełni to świadczenie, uprawniony 

może tą ofertę -  w odpowiednim terminie - przyjąć doprowadzając do zawarcia 

umowy głównej. Zgadzam się z uwagą Autora (s. 88), że taka umowa zawierana 

między przedsiębiorcami powinna przewidywać, żc oferta może być przyjęta 

wyłącznie bez zastrzeżeń, ale jeżeli będzie inaczej, to nie będzie już umowa 

stanowiąca źródło opcji ? Byłbym też zobowiązany za wskazanie czy różni się ta
k
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konstrukcja od jednostronnie zobowiązującej umowy przedwstępnej, która ma być 

wykonana przez dłużnika poprzez złożenie oferty zawarcia umowy przyrzeczonej ?

Ostatnia konstrukcja to umowa sprzedaży prawa udziałowego, zawarta pod 

warunkiem zawieszającym. Autor analizuje tu poglądy doktryny w kwestii 

dopuszczalności warunku potestatywnego, przychylając się -  z powołaniem się na 

szereg argumentów - do stanowiska, iż taki warunek jest dopuszczalny. Stanowisko 

to, skądinąd coraz wyraźniej akceptowane w doktrynie, podzielam.

Rozdział zamykają wyniki badań empirycznych dotyczące częstotliwości 

występowania w obrocie poszczególnych konstrukcji. Zauważa brak w praktyce 

ostatniej z omówionych przez niego konstrukcji.

Rozdział trzeci rozważa granice swobody stron w zakresie kształtowania 

> postanowień umów opcji w każdej z wyróżnionych przez Autora konstrukcji. Z 

natury rzeczy zatem nieco uwagi poświęcono charakterowi prawnemu umów 

inwestycyjnych oraz umów wspólników/akcjonariuszy. Tutaj także zwrócono mvagę 

na konkretne postanowienia występujących w obrocie umów stanowiących 

podstawę opcji. Te uwagi są ciekawe, ale naukowo nie przedstawiają większej 

wartości.

Uwagi dotyczące zakresu swobody kształtowania treści umów w zakresie 

terminów związania opcją są poprawne. Szkoda tylko, że Autor -  wypowiadając się o 

częściowej nieważności umów naruszających ograniczenie przewidziane w art. 338 

k.s.h. nie poświęcił więcej uwagi przesłankom stosowania art. 58 § 3 k.c. zwłaszcza 

w kontekście występujących w praktyce klauzul „salwatoryjnych”.

Tutaj także pojawia się szczególnie wyraźnie sygnalizowane już zagadnienie 

rozgraniczenia zakresów zastosowania statutu obligacyjnego (strony umowy, 

zawierającej postanowienia, o których mowa w art. 338 k.s.h. poddały ją  

właściwości prawa polskiego) i prawa polskiego - statutu spółki, któremu podlegają 

akcje jako przedmiot opcji. Chciałbym poznać stanowisko Autora w tej kwestii.

Podzielam mvagi dotyczące kwestii zastrzeżenia świadczenia wfzajemnego w t 

poszczególnych rodzajach umów, stanowiących podstawę opcji. To samo dotycz}' 

uwag odnoszących się do określania podstaw ustalenia ceny sprzedaży.

W rozdziale czwartym przedstawiono, na tle ogólnych uwag dotyczących 

zakresu swobody kształtowania treści umowy spółki/statutu, problematykę 

zamieszczania postanowień dotyczących opcji w  tych dokumentach korporacyjnych. 

W części pierwszej rozdziału dokonano przeglądu stanowisk dotyczących znaczenia i
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zakresu zastosowania art. 2 k.s.h. Nie jest jednak dla mnie jasne, co z tych 

rozważań wynika dla przedmiotu rozprawy.

Uwagi dotyczące charakteru prawnego statutu spółki akcyjnej mają 

charakter sprawozdawczy. Ponownie pojawia się pytanie jakie są skutki -  w 

obszarze stanowiącym zasadniczy przedmiot rozważań -  takiej czy innej kwalifikacji 

statutu. Wypowiedź Autora w tym względzie wydaj mi się niejasna. Tym niemniej 

zgadzam się ze szczegółowymi wnioskami dotyczącymi np. skutków zastrzeżenia w 

statucie postanowienia sprzecznego z prawem czy dopuszczalności zastrzegania w 

statutach postanowień „o charakterze obligacyjnym” (co prowadzi Autora to 

słusznego m.zd. odrzucenia podziału na statut w sensie materialnym i w sensie 

formalnym).

Zgadzam się z Autorem, iż klauzula opcji cali w statucie prowadzi do 

ograniczenia rozporządzalności akcją. Nie jest dla mnie jasne czy Autor dopuszcza 

zamieszczenie w statucie klauzuli opcji cali o skutkach tylko obligacyjnych ? Czy 

taka konstrukcja uprawnienia opcyjnego, nie prowadząca do ograniczenia 

rozporządzalności jest w ogóle możliwa ? Jeżeli nie, to chciałbym poznać 

uzasadnienie takiego poglądu.

Zgadzam się ze stanowiskiem Autora, iż dopuszczalne jest zamieszczenie w 

statucie opcji p u t -  nie stanowiącej ograniczenia zbywalności akcji.

Interesujące są uwagi dotyczące swobody kształtowania treści umowy spółki 

z o.o. -  podzielam pogląd o niezasadności sięgania w tym zakresie analogicznie do 

art. 304 § 3 i 4 k.s.h. W przypadku nieważności postanowienia umowy spółki 

zastosowanie znajdzie art. 58 § 3 k.c., ale -  zdaniem Autora -  bez możliwości 

uznania za nieważną umowy spółki w całości. To stanowisko wymagałoby głębszego 

uzasadnienia.

Podzielam stanowisko o dopuszczalności zamieszczania w umowie spółki z 

o.o. (umowie prostej spółki akcyjnej) postanowień o „charakterze obligacyjnym” i -  w 

konsekwencji -  postanowień dotyczących opcji cali i opcji put. Oczywiste jest, że te 

pierwsze mogą stanowić ograniczenie zbywalności udziałów. Pojawia się tu także 

pytanie, tak jak w przypadku statutu, czy takie postanowienia -  w przypadku opcji 

cali -  mogą mieć charakter tylko obligacyjny ?

Podsumowanie zawiera syntezę wniosków sformułowanych odrębnie w 

odniesieniu do postanowień statutów spółek akcyjnych i umów spółek z o.o. i 

prostej spółki akcyjnej. Nasuwa się w związku z tym uwaga, że może cały rozdział
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czwarty można było zbudować poprzez łączne omówienie zagadnień dotyczących 

zamieszczania postanowień o opcjach w aktach korporacyjnych. Może uczyniłoby to 

wywody mniej przejrzystymi, ale za to Autor uniknąłby wielokrotnego powtarzania 

tych samych wniosków.

Rozdział piąty rozważa skutki naruszenia umów stanowiących podstawę opcji 

w odniesieniu do dwóch typowych naruszeń, a mianowicie uchylenia się od 

wykonania umowy oraz rozporządzenie prawem udziałowym w okresie związania 

opcją. Wywody dotyczące opcji w umowie przedwstępnej prezentują nieco słabszy 

poziom. Można odnieść wrażenie, że Autora zaskakuje stanowisko Sądu 

Najwyższego, powszechnie przyjmowane także w doktrynie, iż odpowiedzialność z 

tytułu naruszenia umowy przedwstępnej to odpowiedzialność w reżimie 

kontraktowym z wszystkimi wynikającymi stąd skutkami, także gdy chodzi o 

możliwość kształtowania tej odpowiedzialności w granicach wskazanych w art. 473 

k.c. (s. 214). Jeżeli natomiast chodzi o instrument pełnomocnictwa nieodwołalnego, 

zabezpieczającego dojście do skutku umowy przyrzeczonej, to ciekawsze od 

sprawozdawczej prezentacji wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego byłyby 

spostrzeżenia Autora dotyczące możliwości „uchylenia się„ od skutków udzielenia 

takiego pełnomocnictwa. Nie mają także większej wartości uwagi dotyczące skutków 

uchylenia się od wykonania zobowiązania do złożenia oferty.

Istotne są rozważania dotyczące zbycia praw udziałowych w okresie związania 

umową opcji. Chodzi tu zwłaszcza o uwagi dotyczące poszukiwania ochrony w 

przepisie art. 59 k.c., w tym relacji zachodzącej z podstawą nieważności czynności z 

art. 58 § 2 k.c. i przesłanek zastosowania przepisu art. 59 k.c. Zgodzić się wypada z 

poglądem (skądinąd dosyć powszechnie przyjmow^anym), że roszczenia z umowy 

przedwstępnej mogą być chronione na podstawie art. 59 k.c. Ciekawe są rozważania 

dotyczące możliwości stosow^ania art. 59 k.c. do umowy rozporządzającej 

przedmiotem umowy opcji w konstrukcji oferty. Mam jednak wątpliwości, 

podzielając w  tym względzie „konserwatywne” stanowisko doktryny, co do 

dopuszczalności analogicznego stosowania art. 59 k.c. do innych niż roszczenia 

uprawnień. Norma wyrażona w art. 59 k.c. jest przecież wyjątkowym instrumentem 

ochrony stosunku interpartes.

„Wtręt” na s. 236 dotyczący metody dyferencyjnej jest niezrozumiały w 

kontekście wcześniejszych uwag i niczego nie wnosi.
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Podzielam uwagi Autora dotyczące przesłanek i zakresu zastosowania art. 92 

k.c. w przypadku opcji -  warunkowej umowy sprzedaży.

Odnosząc się do zagadnienia skutku naruszenia ograniczenia 

rozporządzalności akcją innego niż wymóg zgody osoby trzeciej, Autor przedstawia 

wypowiedziane w tej kwestii poglądy doktryny i konstatuje, że wchodzi tu w grę 

„bezskuteczność zbycia”. To samo dotyczyć ma analogicznej sytuacji w  przypadku 

udziałów i akcji prostej spółki akcyjnej. Wywód byłby pełniejszy gdyby Autor 

wskazał podstawę prawną takiej sankcji. Ten fragment rozprawy należy m. zd. do 

najsłabszych. Zapewne Autorowi brakło już sił na poważniejsze rozważenie sankcji 

zachowań wspólników/akcjonariuszy naruszających ograniczenia w zakresie 

rozporządzalności prawami udziałowymi.

Zgadzam się z końcową konkluzją rozprawy, iż nie zachodzi konieczność 

ukształtowania umowy stanowiącej podstawę opcji jako umowy nazwanej, czy też 

regulowania koniecznych elementów takiej umowy.

III. Sprawy warsztatowe

Konstrukcja pracy jest -  w przyjętej przez Autora koncepcji - poprawna. 

Prezentuje ona problematykę umów stanowiących podstawę opcji w wielu 

aspektach, w tym dotychczas w polskiej literaturze nie poruszanych, albo tylko 

sygnalizowanych, tak od strony dogmatycznej analizy poszczególnych zagadnień, 

jak i praktycznych konsekwencji przyjęcia takiego czy innego rozwiązania. 

Poszczególne rozdziały zawierają szereg tez i wniosków dotyczących rozważanych w 

nich zagadnień. Jak wspomniano, z wieloma z nich się zgadzam. Wątpliwości co do 

niektórych stwierdzeń zostały wyżej przedstawione.

Dobór zagadnień objętych zakresem rozważań jest, zważając na cel pracy, 

trafny. Zamieszczone w pracy wywody stanowią -  w przyjętej przez Autora 

konwencji - należycie uporządkowaną i dosyć przejrzystą całość, podzieloną na 

rozdziały i dalsze jednostki. Pod względem merytorycznej jakości wywodów 

rozprawa, jak zaznaczałem, jest „nierówna”.

Na pozytywną ocenę zasługuje strona warsztatowa pracy. Autor wykorzystał 

dosyć sumiennie polską literaturę przedmiotu, orzecznictwo i źródła normatywne.

Rozprawa została napisana w zasadzie zgrabnym językiem. Niekiedy 

widoczny jest jednak wpływ praktycznych doświadczeń Autora, w tym przypadku
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wyrażających się w sformułowaniach żargonu prawniczego. Chodzi o takie np. 

określenia jak „umowy podpisywane pod prawem polskim”, „transakcje ną 

udziałach lub akcjach”, „własność udziałów”, „wartość spółki” , posługiwanie się w 

odniesieniu do podmiotów określeniem „firma”. Zdarzają się także błędy językowe 

(np. „podejście do rozumienia ... różni się pomiędzy Autorami” -  s. 25), „określona 

jako określona” (s. 152), „dopuszczalność ... dopuszcza” (s. 187), „nie stanowi więc 

wątpliwości” (s. 189). Nie zachwyca maniera pisania o sobie w trzeciej osobie. Autor 

nadużywa też zabiegu polegającego na cytowaniu in extenso treści przepisów.

Materia poruszana w rozprawie należy do skomplikowanych, stąd docenić 

należy wysiłek Doktoranta, by uczynić wywody łatwymi w odbiorze (co nie oznacza 

jednak akceptacji dla pominięć i uproszczeń).

Z przykrością stwierdzam, że w kilku miejscach przekazanego mi 

egzemplarza rozprawy strony nie zostały ułożone w  właściwej kolejności.

III. Główne osiągnięcia Autora

a/ Za główne osiągnięcie Autora należy uznać przede wszystkim dokonanie 

dosyć kompleksowej prezentacji i analizy przesłanek i skutków umów zawierających 

postanowienia o opcjach. Analiza dogmatyczna wsparta jest prezentacją nielicznych 

rozstrzygnięć orzecznictwa. Liczne wątki praktyczne są interesujące, stanowiąc 

zarazem inspirację dla formułowanych w rozprawie wniosków. Na podstawie tych 

badań Autor mógł przekonywująco uzasadniać tezy odnoszące się kształtowania 

stosunków wynikających z zastrzeżenia w umowie uprawnienia opcyjnego.

b/ Rozważenie różnych zagadnień odnoszących się do poszczególnych 

elementów sytuacji prawnej powstającej w następstwie zawarcia umowy opcji stoi 

na dobrym poziomie. Podzielam większość wniosków Autora, zaznaczając, że jego 

argumentacja i tok wywodu zasługują na pozytywną ocenę. Podkreślić trzeba, że 

Autor z reguły przedstawia własne stanowisko (chociaż nieodmiennie w trzeciej 

osobie).

c/ Znaczące osiągnięcie pracy polega na systematycznym identyfikowaniu 

pojawiających się w związku z poszczególnymi zagadnieniami kwestii budzących 

wątpliwości i konsekwentnym proponowaniu określonego sposobu ich 

rozstrzygnięcia (chociaż nie zawsze -  co już sygnalizowano -  zasługujących na
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uwzględnienie). Dzięki temu rozprawa stanowi wartościowy przewodnik dla 

praktyków.

V. Wniosek końcowy

Rozprawa mgr Piotra Plesińskiego -  mimo zgłoszonych uwag i zastrzeżeń - 

zasługuje na pozytywną ocenę. Dowodzi ona umiejętności stawiania i rozwiązywania 

problemów naukowych.

Rozprawa stanowi istotny wkład w badania w zakresie prawa spółek, 

wzbogacając w ten sposób polską naukę. Wielowątkowa analiza zastrzegania i 

wykonywania uprawnień opcyjnych w odniesieniu do praw udziałowych, pozwala 

uznać ją  za pracę oryginalną i użyteczną. »

W konkluzji stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa odpowiada 

wymogom stawianym rozprawom doktorskim w obowiązujących przepisach i może 

stanowić podstawę nadania kandydatowi stopnia doktora nauk prawnych.

Wnoszę o dopuszczenie Doktoranta do dalszych etapów w przewodzie 

doktorskim.

Katowice, 28 marca 2022 r.

14


