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rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Plesińskiego pt. „Umowa opcji call i put przy sprzedaży praw 
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Kraków 2022, s. 283, napisanej pod kierunkiem Prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego 

 

 

I. Temat rozprawy 

Opiniowana rozprawa doktorska poświęcona jest analizie jednego z rodzajów 

umów nienazwanych występujących w praktyce obrotu – umowy opcji call oraz umowy 

opcji put, obejmujących możliwość nabycia lub zbycia praw udziałowych w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółkach akcyjnych oraz spółkach 

akcyjnych. Przedmiot umowy opcji, jakiej poświęcona jest rozprawa, tj. prawa 

udziałowe w spółkach kapitałowych, osadza tematykę pracy w prawie spółek 

handlowych. Jednocześnie w rozprawie występują obszerne i liczne wątki z zakresu 

klasycznego prawa cywilnego, które – co trzeba podkreślić – świadczą o wysokim 

poziomie kompetencji Autora recenzowanej pracy. 

Podjęcie przez Autora problematyki umowy opcji nie jest nowatorskie w tym 

znaczeniu, że ukazały się już przynajmniej dwie monografie jej poświęcone, 

mianowicie prof. A. Chłopeckiego („Opcje i transakcje terminowe”, 2001) oraz prof. 

M. Gutowskiego („Umowa opcji”, 2003). Opiniowaną pracę mgra Piotra Plesińskiego 

wyróżnia jednak na tle tych opracowań rodzaj praw, których dotyczy analizowana 

umowa opcji (prawa udziałowe w spółkach kapitałowych) oraz zakres transakcji – na 

rynku prywatnym. Ponadto, jak zaznaczył we „Wstępie” Autor, celem Jego pracy jest 

wykazanie – poprzez omówienie różnych sposobów i skutków stosowania do umowy 

opcji kilku instytucji prawa cywilnego (umowy przedwstępnej, oferty i warunkowej 

umowy sprzedaży) – braku jednolitego charakteru prawnego umowy opcji. Skłania Go 

to zresztą do trafnej konstatacji, iż nie ma potrzeby odrębnego regulowania przez 

ustawodawcę umowy opcji.  
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Uważam, że podjęcie się zadania zbadania wskazanej w tytule rozprawy 

problematyki jest  całkowicie uzasadnione, a w związku z tym pozytywnie oceniam 

wybór tematu dokonany przez Doktoranta. 

 

II. Koncepcja i układ rozprawy 

Koncepcja oraz przyjęty przez Autora układ rozprawy doktorskiej są prawidłowe. 

Pracę otwiera „Wstęp”, w którym Autor syntetycznie wskazuje problem badawczy, 

uzasadnia wybór tematu, a także stawia tezy oraz dokonuje prezentacji problemowej 

kolejnych pięciu rozdziałów. 

 W pierwszym rozdziale („Zagadnienia wprowadzające”) Doktorant przybliżył 

istotę prawną i funkcję ekonomiczną umowy opcji, a także zaprezentował 

zaproponowane w piśmiennictwie i publikacjach specjalistycznych oraz orzecznictwie 

definicje tej umowy; na koniec przedstawił własną definicję umowy opcji. W 

podsumowaniu tej części wskazał trzy grupy cech, jakie (co najmniej) powinien spełniać 

stosunek prawny opcji, „aby można przyjąć, że jest to umowa opcji” (s. 35). Stanowią 

one w ujęciu Autora „swoisty test umowy opcji”; stosunki prawne niespełniające łącznie 

powyższych kryteriów nie mogą zostać zakwalifikowane, według Doktoranta, jako 

umowa opcji (s. 36). Na zakończenie tego rozdziału omówił trzy zagadnienia ogólne 

niezbędne do prezentacji bardziej szczegółowych kwestii w dalszych rozdziałach a 

dotyczące: zasady swobody umów (art. 3531 KC), przejścia tytułu prawnego do 

udziałów lub akcji oraz umów nienazwanych. W rozdziale drugim („Charakter prawny 

umowy opcji”) Autor przeprowadził analizę umów opcji opartych na czterech 

konstrukcjach prawnych – jak wskazuje – najczęściej analizowanych w piśmiennictwie 

oraz występujących w badanych przez Doktoranta umowach empirycznych, tj. na: 

umowie przedwstępnej, umowie zawierającej w swojej treści ofertę, umowie 

zobowiązującej do złożenia oferty oraz warunkowej umowie sprzedaży. Trzeba dodać, 

że niejako wbrew tytułowi tego rozdziału – przeprowadzona w nim analiza 

doprowadziła Autora do konkluzji, że „umowa opcji może zostać ukształtowana na 

gruncie różnych instytucji prawnych, w każdym przypadku spełniając test umowy opcji 

i zmierzając do tożsamego celu”. Trudno zatem, jego zdaniem, ustalić charakter prawny 

umowy opcji, ponieważ nie jest możliwa jednoznaczna kwalifikacja umowy opcji i 

wskazanie jednej tylko z omówionych konstrukcji jako właściwej dla zawierania 

umowy opcji. W kolejnym – trzecim rozdziale („Granice kształtowania umowy opcji”) 

Autor bada granice swobody kształtowania postanowień umowy opcji w zakresie umów 

zawieranych między wspólnikami lub akcjonariuszami oraz w tzw. umowach 

inwestycyjnych – głównie przez pryzmat trzech kwestii regulowanych w tych umowach 

(tj. określenia terminu związania opcją, zastrzeżenia świadczenia wzajemnego oraz 

sposobu ustalenia ceny). Natomiast w rozdziale czwartym („Dopuszczalność 

zamieszczania opcji call i opcji put w umowie oraz statucie spółki”) podobna analiza 



 

3 
 

została przeprowadzona w odniesieniu do postanowień o charakterze opcji 

zamieszczonych w umowie (statucie) spółki. Piąty rozdział zgodnie z tytułem został 

poświęcony rozważaniom nt. skutków naruszenia umowy opcji, z uwzględnieniem 

wybranych czterech konstrukcji prawnych, w sytuacji uchylania się przez 

zobowiązanego od zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych oraz w razie zbycia 

przez niego praw udziałowych w okresie związania opcją. Zamknięciem merytorycznej 

części pracy jest „Zakończenie”, w którym Doktorant dokonuje podsumowania 

wcześniejszych wywodów; stanowi ono wszakże w dużej mierze powtórzenie uwag 

dokonanych w ramach „Podsumowań” zamieszczonych na koniec rozdziałów. Trzeba 

przy tym dodać, że te końcowe jednostki redakcyjne poszczególnych rozdziałów są 

zręcznie i klarownie sformułowane a dla czytelnika bardzo pomocne w uporządkowaniu 

licznych wątków i wniosków pojawiających się w danym rozdziale. Do pracy załączono 

aneks prezentujący modelowe klauzule opcyjnie.     

Każdy z rozdziałów podzielony został na mniejsze na punkty i podpunkty, co 

zapewnia większą przejrzystość pracy. Podział na liczne jednostki redakcyjne 

umożliwia czytelnikowi zarówno przegląd problemów, jak i ułatwia odnalezienie 

interesującego passusu. W mojej ocenie tytuły niektórych jednostek redakcyjnych, 

zwłaszcza w rozdziale 3, wymagają pewnego uściślenia. Powszechnie przyjęte są 

bowiem pewne sformułowania odnoszące się do pewnych instytucji, uwzględniające 

siatkę pojęciową właściwą dla danej gałęzi prawa a zarazem precyzujące ich treść, np. 

granice swobody umów (kontraktowej) kształtowania postanowień umowy (uwaga ta 

dotyczy także tekstu głównego). W pracy ujawnia się zresztą wielokrotnie pewna 

skłonność Autora do używania żargonu i skrótów. Warto przed publikacją – na co moim 

zdaniem praca zasługuje – rozważyć przejrzenie jej pod tym kątem. 

 

III. Tezy rozprawy 

Doktorant broni w swojej rozprawie następujących tez: 

1) 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; 

2) umowa opcji put nie stanowi umowy ograniczającej na określony czas 

rozporządzania akcją w rozumieniu art. 338 KSH i w konsekwencji nie stosują się do 

niej ograniczenia czasowe wynikające z art. 338 KSH; z kolei umowa opcji call stanowi 

umowę ograniczającą na określony czas rozporządzanie akcją, do której zastosowanie 

znajdzie art. 338 KSH; 
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3) 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); opcja call 

stanowi ograniczenie w zbywaniu (rozporządzaniu) udziałów lub akcji w rozumieniu 

art. 182, art. 30039 oraz 337 KSH, natomiast opcja put nie stanowi ograniczenia w 

zbywaniu (rozporządzaniu) udziałów lub akcji w rozumieniu tych przepisów; 

4) zbycie przedmiotu umowy opcji w okresie związania opcją call zamieszczoną poza 

statutem lub umową może prowadzić do bezskuteczności czynności rozporządzającej 

przedmiotem umowy opcji; 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; 

5) 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. 

Ponadto jednym z celów pracy, jaki postawił sobie Autor, było określenie granic 

kształtowania postanowień umowy opcji dotyczących najczęściej występujących w 

praktyce elementów, w odniesieniu do każdej z przyjętych w pracy możliwych 

konstrukcji umowy opcji. 

Umowa opcji, choć stosowana powszechnie w praktyce i to w odniesieniu do 

różnych rodzajów praw (nie tylko udziałowych), nie została dotąd ujęta w ramy 

odrębnej regulacji prawnej. Jak pokazuje praktyka, w tym także przeprowadzone przez 

Doktoranta badania empiryczne – umowa opcji może zostać skonstruowana w oparciu 

o różne konstrukcje prawne, spełniając swoją funkcję gospodarczą i zamierzony przez 

strony cel. Pozostawienie zatem stronom wyboru najbardziej dogodnego instrumentu 

prawnego jest wyrazem jednej z najważniejszych wartości chronionych w prawie 

prywatnym a ujętej w postaci zasady swobody kontraktowej (art. 3531 KC). Z tych 

względów uważam za uzasadnioną główną tezę rozprawy (zob. wyżej pkt 1). 

Odnośnie zaś do pozostałych tez (zob. wyżej pkt 2-5) w mojej ocenie zostały one 

przekonująco uzasadnione przez Doktoranta, niezależnie od tego, że niektóre argumenty 

mające wykazać trafność przyjętych koncepcji w zakresie szczegółowych kwestii 

podniesione w toku analizy stosowania do umowy opcji prezentowanych konstrukcji 

prawnych można uznać za dość wątpliwe a z pewnymi stwierdzeniami można 

dyskutować. Trzeba jednak zdecydowanie podkreślić, że Autor polemikę z 

przedstawicielami odmiennych poglądów prowadzi w rozprawie w sposób 

przemyślany, uporządkowany i staranny; podobnie jest w przypadku uzasadniania przez 

niego swojego stanowiska. 
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IV. Warsztat naukowy i metody badań 

Opiniowana rozprawa jest napisana poprawnym językiem prawniczym, a 

formułowane twierdzenia są przemyślane i należycie uzasadnione, sposób zaś 

prowadzenia wywodów dojrzały i dowodzi bardzo dobrej znajomości badanej 

problematyki.  

W swojej pracy mgr Piotr Plesiński dokonuje poprawnie analizy językowej, 

systemowej oraz funkcjonalnej badanych przepisów prawnych, ponadto stosuje 

prawidłowo przyjęte w prawoznawstwie metody badawcze, głównie metodę 

dogmatyczną. Już we „Wstępie” Autor zaznaczył, że praca nie ma charakteru prawno-

porównawczego. I chociaż ta płaszczyzna badań należy do standardów rozpraw 

doktorskich, to z uwagi na z jednej strony brak regulacji normatywnej, z drugiej zaś 

możliwe liczne teoretycznie i praktycznie wykorzystywane konstrukcje cywilno-

prawne, na których może być oparta umowa opcji a których pogłębioną analizę 

przeprowadzono w pracy  – brak wątku prawno-porównawczego jest usprawiedliwiony.  

Autor przeprowadził ponadto badania empiryczne i statystyczne, które stanowią 

ważny element pracy. Ustawiły one bowiem perspektywę badawczą Doktoranta w tym 

sensie, że analiza i ocena została przeprowadzona w rozprawie głównie przez pryzmat 

wyników tych badań. Pojawia się wszakże pewna wątpliwość, co do reprezentatywności 

pod względem ilościowym przebadanych umów opcji dla wysuwanych przez Autora na 

ich podstawie wniosków i konkluzji; analizą objęte zostało (zaledwie) 39 umów.  

Trzeba podkreślić, że rozprawę cechuje staranna strona warsztatowa: praca napisana 

jest ładnym stylem, błędy językowe (tzw. literówki) zdarzają się rzadko. Występują 

wszakże nieliczne błędy gramatyczne, powtórzenia, żargonowe lub niezręczne 

wyrażenia. Tok wywodów prowadzonych w pracy jest logiczny, uporządkowany i 

przejrzysty. Zdyscyplinowanie pracy doktoranta widoczne jest także w utrzymaniu 

właściwych proporcji tekstu głównego oraz przypisów. 

Niezależnie od niewątpliwych walorów merytorycznych rozprawy i ogólnie bardzo 

pozytywnej oceny jej strony warsztatowej, w pracy występują niekiedy sformułowania 

lub stwierdzenia, które mogą budzić pewne wątpliwości, a także pewne usterki, których 

dałoby się uniknąć przy bardziej starannym dopracowaniu. Jako przykład można 

wskazać pojawiający się często w rozprawie nieprawidłowy sposób określania relacji 

wspólników (akcjonariuszy) do przysługujących im tytułów uczestnictwa jako: 

„właścicieli praw udziałowych” (m.in. na s. 206, 213), „posiadaczy praw udziałowych” 

(m.in. na s. 209), co wskazuje na niezrozumienie w pełni przez Doktoranta istoty 

członkostwa w spółce oraz specyfiki praw udziałowych w spółkach handlowych na tle 

innych stosunków zobowiązaniowych. 
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Niektóre fragmenty rozprawy bazują tylko na jednej publikacji i to nie zawsze 

najbardziej reprezentatywnej1. Takie wybiórcze korzystanie z literatury nie znajduje 

uzasadnienia, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień omawianych i komentowanych 

przez wielu wybitnych komentatorów lub autorów monografii. Dotyczy to również 

pominięcia w części rozprawy poświęconej umowie spółki opracowania na temat 

umowy spółki i zasady swobody umów w prawie spółek autorstwa M. Romanowskiego 

w t. 16 Systemu Prawa Prywatnego (rozdz. III).  

Ponadto, w pracy występują pewne usterki związane z cytowaniem pozycji 

piśmiennictwa i orzecznictwa. Niekiedy Autor nieściśle lub nieprawidłowo na poparcie 

swoich twierdzeń powołuje określone pozycje literatury, gdy tymczasem w powołanym 

dziele brak wyraźnego nawiązania do kwestii, której ilustracją ma być czyjeś 

stanowisko2, bądź też cytowani autorzy w ogóle nie ustosunkowują się do danej kwestii, 

ponieważ ich pogląd nie został wyrażony w odniesieniu do przepisów prawa spółek 

handlowych, lecz innej regulacji, innego aktu prawnego. Czasem też przywoływane są 

niewłaściwe strony cytowanych pozycji3. Niekiedy Doktorant przypisuje cytowanym 

autorom poglądy, których w istocie nie głoszą, a jedynie relacjonują, iż w doktrynie lub 

orzecznictwie zajmowane jest określone stanowisko. Taki sposób cytowania podważa 

rzetelność wywodu. Ponadto, w pracy przyjęto nieprawidłowy sposób cytowania 

wieloautorskich dzieł: Doktorant niekiedy bezpodstawnie przypisuje redakcję jednemu 

z autorów4, czasem sposób cytowania mylnie sugeruje autorstwo całej pozycji 

wskazanej osoby5, pomijanie zaś okoliczności, że dane dzieło wydano w kilku tomach 

będących odrębnymi publikacjami o różnym często składzie autorskim sprawia, że 

Doktorant cytuje dzieł, których nie ma6. Przed publikacją pracy warto zwrócić na te 

kwestie uwagę, by je skorygować. 

 

V. Ocena merytoryczna 

W rozprawie Pan mgr Piotr Plesiński omawia systemowo szereg istotnych kwestii 

prawnych mieszczących się w zakresie badanej problematyki. Trzeba zaznaczyć, że 

oprócz kluczowych zagadnień, wokół których koncentrują się rozważania Autora, 

wskazał On w pracy wiele innych problemów związanych z omawianą tematyką, 

podejmując się znalezienia odpowiedzi na pojawiające się pytania. Teoretyczne analizy 

umowy opcji przy wykorzystaniu poszczególnych rodzajów konstrukcji prawnych 

(umowy przedwstępnej, oferty etc.) poprzedza wywodami przybliżającymi te instytucje 

prawne. Chociaż tak szerokie omówienie w niektórych przypadkach jest raczej 

niepotrzebne, to niewątpliwie jest wygodne dla czytelnika – stanowiąc swoiste 

                                                           
1 Np. przypis 480. 
2 Np. przypis 629 na s. 198. 
3 Np. przypis 418 na s. 143. 
4 Przypis 607 na s. 192. 
5 Przypis 57 na s. 33 
6 Zob. np. przypis 607 na s. 192. 
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wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień. Doktorant dokonuje krytycznej 

analizy obowiązujących przepisów, podając argumenty prawne (systemowe) i 

aksjologiczne.  

Podzielam poglądy Doktoranta wyrażone w odniesieniu do większości omawianych 

kwestii, m.in. w zakresie opowiedzenia się przeciwko kwalifikacji oferty i jej przyjęcia 

jako dwóch jednostronnych czynności prawnych (s. 77); kwalifikacji umowy opcji call 

– w przeciwieństwie do umowy opcji put – jako umowy ograniczającej zbywanie akcji, 

o której mowa w art. 338 KSH (s. 118 i n.); oceny skutków umowy ograniczającej 

nabycie akcji na czas dłuższy niż zastrzeżony w ustawie (art. 338 § 1 i 2 KSH), s. 120-

121; dopuszczalności zastrzegania świadczenia wzajemnego w umowie opcji 

zawierającej w swej treści ofertę (s. 137); braku kolizji między przepisami art. 3531 KC 

oraz art. 304 § 3 i 4 KSH określającymi granice swobody kontraktowej (z pewnymi 

wszakże zastrzeżeniami, zob. niżej), s. 172-173; jednolitego charakteru postanowień 

statutu spółki niezależnie od rodzaju materii, jaką regulują (tj. obligacyjną, 

organizacyjną itd.), s. 181; dopuszczalności zamieszczania w umowie (statucie) spółki 

postanowień normujących stosunki między wspólnikami (akcjonariuszami), s. 200, 202. 

Niezależnie od ogólnej pozytywnej oceny merytorycznej pracy, trzeba zauważyć, że 

występują w niej także pewne słabsze fragmenty. Poniżej ustosunkuję się do wybranych 

zagadnień poruszonych w rozprawie. 

1. Kwestia stosowania kryteriów ograniczających swobodę kontraktową statutu 

spółki akcyjnej (art. 3531 KC oraz art. 304 § 3-4 KSH). Przy omawianiu granic 

(swobody) kształtowania postanowień statutu spółki (rozdz. 4.3.2) Autor na wstępie 

stwierdza, iż „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 KC”, choć zastrzega 

jednocześnie, że „przyjęcie takiej konkluzji byłoby jednak przedwczesne” (s. 166). W 

dalszej części rozważań na ten temat Doktorant zastanawiając się nad zasadnością oceny 

zgodności postanowień statutu spółki akcyjnej nie tylko z kryteriami wskazanymi w art. 

304 § 3 i 4 KSH, lecz także granicami określonymi w art. 3531 KC, dochodzi do – 

trafnego i zarazem dosyć oczywistego – wniosku, iż przy dokonywaniu weryfikacji 

postanowień statutu w świetle granic swobody kontraktowej powinny znaleźć 

zastosowanie wszystkie kryteria wskazane w.wym. przepisach. Regulacja swobody 

kontraktowej w zakresie statutu spółki akcyjnej zamieszczona w art. 304 § 3-4 KSH nie 

wyłącza bowiem bardziej ogólnego unormowania tej kwestii w art. 3531 KC. Do takiej 

konkluzji dochodzi zresztą sam Autor na końcu swojego wywodu (s. 174). Dlatego 

pewne zdziwienie budzi jego stanowisko, jakoby brak odwołania się w przepisach art. 

304 KSH do celu danego postanowienia statutu przy jego ocenie należało „potraktować 

jako oczywistą lukę w prawie, a nie zamierzoną przez ustawodawcę regulację 

negatywną” (s. 173, 185). Pomijając okoliczność, że w teorii prawa wyróżnianych jest 
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kilka rodzajów luk w prawie (Autor zaś nie precyzuje, jaką ma na myśli), sama 

możliwość (wręcz konieczność) stosowania art. 3531 KC do stosunku prawnego spółki 

handlowej (zob. art. 2 KSH), który nakazuje badanie nie tylko treści, lecz także celu 

stosunku prawnego pod kątem zgodności ze wskazanymi w tym przepisie kryteriami 

wyznaczającymi granice swobody kontraktowej, podważa twierdzenie o wystąpieniu 

luki prawnej w tym zakresie w przepisach art. 304 KSH.   

Ponadto, w mojej ocenie, zbytnim uproszczeniem jest pogląd Doktoranta co do 

trudności oddzielenia sprzeczności danej czynności z właściwością (naturą) stosunku 

od sprzeczności z ustawą a zwłaszcza z zasadami współżycia społecznego, przez co Jego 

zdaniem kryterium sprzeczności z naturą spółki jest szczególnie trudno uchwytne na 

gruncie KSH, dlatego może mieć zastosowanie raczej na „poziomie teoretycznym” (s. 

173). 

Jak się przyjmuje, natura stosunku prawnego dekodowana jest przede wszystkim z 

przepisów imperatywnych i semiimperatywnych, lecz także przepisów 

dyspozytywnych, ponieważ łącznie z przepisami bezwzględnie wiążącymi 

współkształtują one preferowany przez ustawodawcę model, wzorcowe rozwiązanie, w 

szczególności w odniesieniu do rozkładu praw i obowiązków stron, sposobu (miernika) 

wyznaczenia ich zakresów, układu interesów (relacji) między stronami stosunku, zasad 

wykonywania przynajmniej niektórych uprawnień i obowiązków etc. Tak ujęte cechy 

charakterystyczne danego typu stosunku prawnego wyróżniają go na tle innych typów 

stosunków prawnych. Na gruncie prawa spółek handlowych należy wziąć pod uwagę 

przede wszystkim wyjątkowy charakter danej cechy dla analizowanej spółki ze względu 

na jej odrębność typologiczną, choć niekiedy dana cecha może występować także w 

innych spółkach, zwłaszcza należących do tego samego rodzaju spółek – osobowych 

bądź kapitałowych. Kryterium właściwości (natury) stosunku prawnego będzie zatem 

przydatne w prawie spółek we wszystkich tych przypadkach, w których ocena danego 

postanowienia będzie utrudniona ze względu na brak choćby regulacji dyspozytywnej 

danej kwestii, a tym bardziej, gdy określone rozwiązanie zostało przewidziane (jedynie) 

w ramach regulacji innego typu spółki. Dlatego temu kryterium przypisuje się m.in. 

funkcję zapobiegania obchodzeniu zakazu tworzenia innych niż uregulowane w ustawie 

typów spółek (numerus clausus typów spółek) poprzez takie zniekształcenie 

(wypaczenie) modelu ustawowego, tj. jego typowych, charakterystycznych cech, które 

rodzi uzasadnioną wątpliwość co do tego, czy wykreowany przez daną umowę spółki 

stosunek prawny mieści się jeszcze w ramach regulacji ustawowych. 

Z kolei, kryterium zasad współżycia społecznego – w odróżnieniu od kryterium 

niesprzeczności z ustawą i naturą stosunku prawnego – odnosi się do pewnych wartości 

należących do kategorii norm etycznych, powszechnie akceptowanych (i w tym sensie 

obowiązujących) w danym społeczeństwie, które w założeniu mają zapewnić prawu 

większą elastyczność, uwzględniającą układ interesów, rozkład korzyści lub ciężarów 

każdej ze stron stosunku prawnego. Dlatego klauzula ta pełni funkcję uzupełniającą oraz 
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korygującą tak w zakresie kreowania, w tym kształtowania treści, łączących podmioty 

prawne stosunków prawnych, jak też wykonywania ich praw i obowiązków oraz oceny 

skutków prawnych dokonywanych przez te podmioty czynności prawnych. Jako, że 

odnosi się ona do wskazanych wyżej norm pozaprawnych, choćby z tego względu daje 

się łatwo odróżnić od dwóch pozostałych kryteriów, mających swoje bardziej 

(„ustawa”) lub mniej („natura stosunku”) wyraźne osadzenie w przepisach. Odrębną 

sprawą jest, że system prawny od strony aksjologicznej oparty jest na wartościach 

powszechnie uznawanych w danym społeczeństwie – często tych samych, do których 

odwołuje się klauzula zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów – i poprzez 

regulację, zwłaszcza imperatywną, chroni te wartości.  

Wątpliwości Autora wyrażone na s. 173 pracy nieco dziwią w zestawieniu z Jego 

wcześniejszymi rozważaniami dotyczącymi zasady swobody umów (s. 46), gdzie 

odnosząc się do koncepcji pokrycia przesłanki sprzeczności z naturą stosunku prawnego 

z przesłanką sprzeczności z ustawą sam zauważa, 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 (Doktorant przytacza tu trafną uwagę M. 

Gutowskiego, w: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, uw. do art. 3531 KC, 

pkt 10.) 

2. Kwestia podważania postanowienia statutu wykraczającego poza granice 

swobody kontraktowej po wpisie spółki akcyjnej do rejestru. Dostrzegając mankamenty 

funkcjonowania systemu kontroli postanowień umów i statutów spółek handlowych 

przez notariuszy i sądy rejestrowe Doktorant stawia tezę, iż możliwe jest powołanie się 

na nieważność postanowienia statutu wykraczającego poza granice swobody 

kształtowania treści statutu na podstawie art. 58 § 3 KC (s. 177). Nie wskazuje jednak, 

w jakim trybie i przez kogo taki zarzut mógłby zostać podniesiony: przez aktualnych 

uczestników spółki, członków organu, osoby trzecie?  

Podniesiony przez Autora problem ma niewątpliwie istotne znaczenie dla 

prawidłowego funkcjonowania spółki, w tym zwłaszcza dla interesów jej uczestników. 

Jest to jednak fragment szerszego zagadnienia, z jednej strony: skutków prawnych 

związania treścią postanowień umownych na mocy złożonego oświadczenia woli (w 

tym także przez osoby, które przystępując do spółki po jej zawiązaniu zgodziły się na 

treść wiążącej ich umowy spółki), z drugiej zaś: stosowania sankcji nieważności 

(względnej czy bezwzględnej) do poszczególnych postanowień, a tym bardziej całej 

umowy (statutu) spółki. Trzeba wziąć pod uwagę, że ze względu na podmiototwórczy 

skutek zawarcia umowy spółki, a także umożliwione (a w spółce akcyjnej wręcz 

ułatwione) zmiany podmiotowe stron stosunku prawnego spółki, podlega on 

szczególnym regułom. Z tych względów art. 2 zd. 2 KSH daje podstawę do 

odpowiedniego stosowania tym zakresie przepisów Kodeksu cywilnego. Dotyczy to 
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m.in. sformalizowanego trybu przeprowadzania zmian postanowień umowy (statutu) 

spółki (art. 55 i n., art. 300102, art. 430 i n. KSH) oraz ewentualnej weryfikacji 

prawidłowości wpisów w rejestrze (zob. art. 172, art. 327 KSH oraz art. 12 i art. 23 i n. 

ustawy o KRS). 

Jeszcze innym problemem jest ocena realizacji obowiązku czuwania nad 

prawidłowością (zgodnością z prawem) umów (statutów) spółek przez notariuszy oraz 

orzeczników w sądach rejestrowych. 

  

VI. Ocena ogólna – konkluzje  

Przedstawione wyżej uwagi krytyczne – głównie o charakterze polemicznym – nie 

podważają ogólnie zdecydowanie pozytywnej oceny recenzowanej rozprawy 

doktorskiej. Praca ta stanowi samodzielne rozwiązanie ważnego, ale też niewątpliwie 

trudnego, zagadnienia naukowego z zakresu prawa spółek handlowych. Pomimo 

wspomnianych wyżej usterek opiniowanej rozprawy można uznać, że w pełni 

odpowiada ona standardom rozpraw doktorskich, a zatem uznać, że Autor wywiązał się 

ze swoich zadań.  

W konkluzji zatem stwierdzam, że rozprawa doktorska Pana mgr. Piotra 

Plesińskiego pt. „Umowa opcji call i put przy sprzedaży praw udziałowych w spółkach 

kapitałowych”, stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i wykazuje 

ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta w dziedzinie prawa handlowego oraz szerzej: 

prawa cywilnego, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia przezeń pracy 

naukowej, odpowiada zatem wymaganiom określonym w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i w związku z tym może 

stanowić podstawę do dalszych działań w przewodzie doktorskim oraz nadania Panu 

mgr. Piotrowi Plesińskiemu stopnia naukowego doktora nauk prawnych. 
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