
 

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

POJĘCIE I CHARAKTER PRAWNY 

PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH 

– ZAGADNIENIA PRYWATNOPRAWNE 
 

 

 

 

 

JACEK DYBIŃSKI 
 

 

 

    

 

ROZPRAWA DOKTORSKA PRZYGOTOWANA 

POD KIERUNKIEM NAUKOWYM 

PROF. DR. HAB. ANDRZEJA SZUMAŃSKIEGO 

 

 

 

 

KRAKÓW 2011 



 



 II 

Przegląd treści 

Przegląd treści .......................................................................................................................................................................... II 
 

Spis treści ................................................................................................................................................................................ IV 
 

Wykaz źródeł prawa .............................................................................................................................................................. XI 
 

Wykaz skrótów ...................................................................................................................................................................... XV 
 

Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................... 1 
 

Część I. Zagadnienia wprowadzające i systemowe ................................................................................................................ 7 
 

Rozdział I. Zagadnienia ogólne ............................................................................................................................................... 8 
1.1. Znaczenie terminu „program opcji menedżerskich” ................................................................................................... 8 
1.2. Interdyscyplinarny charakter problematyki programu opcji menedżerskich ............................................................ 13 
1.3. Pojęcie wynagrodzenia kadry kierowniczej spółki akcyjnej ..................................................................................... 16 
1.4. Program opcji menedżerskich a partycypacja finansowa pracowników ................................................................... 25 
1.5. Pojęcie opcji i prawa opcji ........................................................................................................................................ 29 
 

Rozdział II. Ekonomicznoprawna geneza, rozwój i istota programu opcji menedżerskich ............................................. 40 
2.1. Wyróżnienie teoretycznego i praktycznego rozwoju programów opcji menedżerskich ........................................... 40 
2.2. Ekonomicznaprawna geneza programu opcji menedżerskich ................................................................................... 40 
2.3. Rozwój koncepcji „płacy za wyniki” i zastosowania programów opcji menedżerskich w Stanach Zjednoczonych 48 
2.4. Rozwój systemów wynagrodzeń kapitałowych dla kadry kierowniczej w Polsce .................................................... 57 
2.5. Ekonomicznoprawna krytyka programów opcji menedżerskich .............................................................................. 71 
2.6. Ryzyka związane z zastosowaniem programów opcji menedżerskich ..................................................................... 73 
2.7. Specyfika polskiego rynku i ich wpływ na zagadnienia corporate governance wobec programów opcji 

menedżerskich .......................................................................................................................................................... 76 
 

Część II. Rozważania prawnoporównawcze i europejskoprawne ...................................................................................... 79 
 

Rozdział III. Program opcji menedżerskich w zagranicznych systemach prawnych ....................................................... 80 
3.1. Program opcji menedżerskich w prawie amerykańskim ........................................................................................... 80 
3.2. Program opcji menedżerskich w prawie niemieckim ............................................................................................. 101 
3.3. Program opcji menedżerskich w prawie brytyjskim ............................................................................................... 115 
3.4. Program opcji menedżerskich w prawie francuskim .............................................................................................. 132 
3.5. Program opcji menedżerskich w prawie austriackim .............................................................................................. 141 
3.6. Program opcji menedżerskich w prawie włoskim .................................................................................................. 144 
3.7. Program opcji menedżerskich w prawie hiszpańskim ............................................................................................ 147 
3.8. Program opcji menedżerskich w prawie holenderskim........................................................................................... 149 
 

Rozdział IV. Program opcji menedżerskich w prawie Unii Europejskiej ....................................................................... 152 
4.1. Systematyka oraz charakterystyka źródeł regulacji prawa spółek i rynku kapitałowego UE ................................. 152 
4.2. Program opcji menedżerskich w europejskim prawie spółek ................................................................................. 154 
4.3. Program opcji menedżerskich w europejskim prawie rynku kapitałowego ............................................................ 159 
4.4. Program opcji menedżerskich a ramy ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej .................................................. 171 
4.5. Najnowsze zmiany i perspektywy rozwoju prawa unijnego w odniesieniu do regulacji programów opcji 

menedżerskich ........................................................................................................................................................ 186 
4.6. Program opcji menedżerskich a wspólnotowe standardy rachunkowości............................................................... 189 
 

Część III. Pojęcie i przedmiot programu opcji menedżerskich ........................................................................................ 192 
 

Rozdział V. Pojęcie i treść programu opcji menedżerskich .............................................................................................. 193 
5.1. Uwaga ogólna ......................................................................................................................................................... 193 
5.2. Stanowiska w piśmiennictwie na temat programu opcji menedżerskich ................................................................ 195 
5.3. Stanowisko własne w kwestii znaczenia pojęcia programu opcji menedżerskich .................................................. 198 
5.4. Program opcji menedżerskich a przyznanie praw do objęcia akcji w zamian za udział w zysku ........................... 217 
5.5. Uchwała o wdrożeniu programu opcji menedżerskich ........................................................................................... 223 
5.6. Regulamin programu opcji menedżerskich............................................................................................................. 236 
5.7. Umowa uczestnictwa w programie opcji menedżerskich (umowa opcyjna)........................................................... 242 
 

Rozdział VI. Opcja kupna akcji jako przedmiot programu opcji menedżerskich .......................................................... 252 
6.1. Pojęcie tzw. opcji menedżerskiej ............................................................................................................................ 252 
6.2. Pojęcie i charakter prawny opcji kupna akcji (opcji call) ....................................................................................... 254 
6.3. Opcja kupna akcji w systematyce prawa papierów wartościowych ........................................................................ 271 
6.4. Pojęcie i charakter prawny opcji na akcje na gruncie ObrIfinU ............................................................................. 281 



 III 

6.5. Inne instrumenty inkorporujące prawo opcji nabycia akcji .................................................................................... 295 
 

Część IV. Konstrukcja prawna programu opcji menedżerskich ...................................................................................... 303 
 

Rozdział VII. Program opcji menedżerskich z emisją nowych akcji ............................................................................... 304 
7.1. Charakter emisji nowych akcji w ramach programu opcji menedżerskich ............................................................. 304 
7.2. Program opcji menedżerskich a zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego....................................................... 306 
7.3. Program opcji menedżerskich a podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki ..................................... 313 
7.4. Program opcji menedżerskich w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego .............................. 313 
7.5. Program opcji menedżerskich a kapitał docelowy .................................................................................................. 347 
 

Rozdział VIII. Program opcji menedżerskich oparty o nabycie akcji własnych ............................................................. 350 
8.1. Założenia konstrukcyjne i funkcjonalne wykorzystania akcji własnych na potrzeby programów opcji menedżerskich

  ................................................................................................................................................................................ 350 
8.2. Nabycie akcji w celu zaoferowania aktualnym lub byłym pracownikom spółki lub spółki powiązanej................. 352 
8.3. Nabycie akcji przez spółkę publiczną w celu wypełnienia zobowiązań z instrumentów dłużnych zamiennych na 

akcje – odesłanie ..................................................................................................................................................... 358 
8.4. Nabycie akcji na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie .............................................. 359 
8.5. Finansowe wspieranie przez spółkę nabywania lub obejmowania jej akcji ............................................................ 362 
 

Rozdział IX. Program opcji menedżerskich na rynku kapitałowym ............................................................................... 369 
9.1. Uwaga wprowadzająca ........................................................................................................................................... 369 
9.2. Program opcji menedżerskich z emisją akcji na rynku regulowanym .................................................................... 370 
9.3. Program opcji menedżerskich z udziałem gwaranta emisji .................................................................................... 388 
9.4. Zakaz nadużyć na rynku kapitałowym a program opcji menedżerskich ................................................................. 392 
9.5. Obowiązki informacyjne spółki publicznej związane z programem opcji menedżerskich ..................................... 407 
9.6. Polskie zasady ładu korporacyjnego wobec programu opcji menedżerskich .......................................................... 412 
 

Zakończenie .......................................................................................................................................................................... 419 
 

Bibliografia ........................................................................................................................................................................... 435 
 

  



 IV 

Spis treści 

 

Przegląd treści .......................................................................................................................................................................... II 
 

Spis treści ................................................................................................................................................................................ IV 
1. Wykaz źródeł prawa ...................................................................................................................................................... XI 
1.1. Akty prawne w randze ustawy .................................................................................................................................. XI 
1.2. Akty prawne wykonawcze ........................................................................................................................................ XI 
1.3. Źródła prawa Unii Europejskiej ............................................................................................................................... XII 
1.4. Akty o charakterze quasi–prawnym („prawo giełdowe”) ...................................................................................... XIV 
1.5. Zasady ładu korporacyjnego .................................................................................................................................. XIV 
1.6. Inne dokumenty ..................................................................................................................................................... XIV 
 

Wykaz skrótów ...................................................................................................................................................................... XV 
 

Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................... 1 
 

Część I. Zagadnienia wprowadzające i systemowe ................................................................................................................ 7 
 

Rozdział I. Zagadnienia ogólne ............................................................................................................................................... 8 
1.1. Znaczenie terminu „program opcji menedżerskich” ................................................................................................... 8 
1.1.1. Brak definicji legalnej terminu „program opcji menedżerskich” .......................................................................... 8 
1.1.2. Termin „program opcji menedżerskich” na tle zróżnicowanej terminologii ......................................................... 9 
1.1.3. Termin „program opcji menedżerskich” na tle prawnoporównawczym .............................................................. 11 
1.1.4. Definicja nominalna terminu „program opcji menedżerskich” ........................................................................... 12 
1.2. Interdyscyplinarny charakter problematyki programu opcji menedżerskich ............................................................ 13 
1.2.1. Uwaga ogólna...................................................................................................................................................... 13 
1.2.2. Nauki ekonomiczne ............................................................................................................................................. 13 
1.2.3. Nauki prawne ...................................................................................................................................................... 14 
1.2.4. Inne dyscypliny ................................................................................................................................................... 15 
1.3. Pojęcie wynagrodzenia kadry kierowniczej spółki akcyjnej ..................................................................................... 16 
1.3.1. Pojęcie kadry kierowniczej spółki akcyjnej ........................................................................................................ 16 
1.3.2. Pojęcie wynagrodzenia kadry kierowniczej spółki akcyjnej ............................................................................... 17 
1.3.3. Klasyfikacja wynagrodzeń kadry kierowniczej ................................................................................................... 19 
1.3.3.1. Podstawowe komponenty wynagrodzeń kadry kierowniczej .............................................................................. 19 
1.3.3.2. Klasyfikacja form wynagrodzenia kadry kierowniczej ....................................................................................... 22 
1.3.4. Pojęcie i klasyfikacja wynagrodzenia kapitałowego ........................................................................................... 23 
1.4. Program opcji menedżerskich a partycypacja finansowa pracowników ................................................................... 25 
1.4.1. Koncepcja partycypacji finansowej pracowników .............................................................................................. 25 
1.4.2. Partycypacja finansowa w Unii Europejskiej ...................................................................................................... 26 
1.4.3. Klasyfikacja form partycypacji finansowej pracowników................................................................................... 28 
1.4.4. Pracowniczy plan opcji na akcje jako instrument akcjonariatu pracowniczego .................................................. 28 
1.5. Pojęcie opcji i prawa opcji ........................................................................................................................................ 29 
1.5.1. Pojęcie prawa opcji sensu largo .......................................................................................................................... 29 
1.5.2. Rodzaje prawa opcji ............................................................................................................................................ 31 
1.5.3. Pojęcie opcji na akcje .......................................................................................................................................... 32 
1.5.4. Podstawowe cechy opcji na akcje jako prawa pochodnego ................................................................................. 35 
1.5.5. Normatywne znaczenie opcji na akcje w prawie polskim ................................................................................... 36 
1.5.6. Kompleksowa natura opcji na akcje .................................................................................................................... 38 
 

Rozdział II. Ekonomicznoprawna geneza, rozwój i istota programu opcji menedżerskich ............................................. 40 
2.1. Wyróżnienie teoretycznego i praktycznego rozwoju programów opcji menedżerskich ........................................... 40 
2.2. Ekonomicznaprawna geneza programu opcji menedżerskich ................................................................................... 40 
2.2.1. Modern Company and Private Property, czyli o rozdziale własności od zarządzania ........................................ 40 
2.2.2. W kierunku ekonomicznej teorii kapitalizmu menedżerskiego ........................................................................... 41 
2.2.3. Ewolucja teorii firmy .......................................................................................................................................... 42 
2.2.3.1. Teoria firmy oraz kosztów transakcyjnych Ronalda Coase’a ............................................................................. 42 
2.2.3.2. „Managerialne” i behawioralne teorie firmy ....................................................................................................... 43 
2.2.3.3. Teoria agencyjna ................................................................................................................................................. 43 
2.2.3.4. Kontraktowa Teoria Firmy .................................................................................................................................. 45 
2.2.4. Wpływ teorii efektywnego wynagrodzenia kadry zarządzającej na rozwój koncepcji wynagradzania za pomocą 

stock options ........................................................................................................................................................ 45 
2.3. Rozwój koncepcji „płacy za wyniki” i zastosowania programów opcji menedżerskich w Stanach Zjednoczonych 48 
2.3.1. Historia amerykańskich programów opcji menedżerskich .................................................................................. 48 
2.3.2. Dodatkowe przyczyny szerokiego zastosowania programów opcji menedżerskich w USA ............................... 52 
2.3.3. Światowy fenomen stock option plans ................................................................................................................ 53 
2.3.4. Stock options po Enronie ..................................................................................................................................... 54 



 V 

2.3.5. Przebieg tzw. backdating scandal ....................................................................................................................... 55 
2.3.6. Skutki kryzysu finansowego 2008–2009 ............................................................................................................. 56 
2.4. Rozwój systemów wynagrodzeń kapitałowych dla kadry kierowniczej w Polsce .................................................... 57 
2.4.1. Dwudziestolecie międzywojenne ........................................................................................................................ 57 
2.4.2. Druga wojna światowa i okres PRL .................................................................................................................... 59 
2.4.3. Okres gospodarki wolnorynkowej od początku lat 90. XX w. ............................................................................ 61 
2.4.4. Definicja normatywna programu motywacyjnego na gruncie § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR ................................ 63 
2.4.5. Wspólne stanowiska Rady i Zarządu Giełdy z 15.1.1997 oraz 26.11.1997 r. ..................................................... 66 
2.4.6. Dane empiryczne na temat programów opcji menedżerskich w polskich spółkach ............................................ 67 
2.5. Ekonomicznoprawna krytyka programów opcji menedżerskich .............................................................................. 71 
2.6. Ryzyka związane z zastosowaniem programów opcji menedżerskich ..................................................................... 73 
2.7. Specyfika polskiego rynku i ich wpływ na zagadnienia corporate governance wobec programów opcji 

menedżerskich .......................................................................................................................................................... 76 
 

Część II. Rozważania prawnoporównawcze i europejskoprawne ...................................................................................... 79 
 

Rozdział III. Program opcji menedżerskich w zagranicznych systemach prawnych ....................................................... 80 
3.1. Program opcji menedżerskich w prawie amerykańskim ........................................................................................... 80 
3.1.1. Uwaga ogólna...................................................................................................................................................... 80 
3.1.2. Pojęcie i charakter prawny programu opcji menedżerskich ................................................................................ 81 
3.1.2.1. Pojęcie programu opcji menedżerskich ............................................................................................................... 81 
3.1.2.2. Analiza pojęcia stock option ................................................................................................................................ 82 
3.1.2.3. Relacja między pojęciem stock option a security ................................................................................................ 84 
3.1.2.4. Stock option jako opcja menedżerska .................................................................................................................. 86 
3.1.2.5. Pojęcie kontraktu opcyjnego ............................................................................................................................... 88 
3.1.3. Rodzaje programów opcji menedżerskich ........................................................................................................... 89 
3.1.3.1. Incentive stock option plan .................................................................................................................................. 89 
3.1.3.2. Non-qualified stock option plan .......................................................................................................................... 91 
3.1.3.2.1. Pojęcie i charakterystyka non-qualified stock option plan ............................................................................. 91 
3.1.3.2.2. Klasyfikacja non-qualified stock option plans ............................................................................................... 93 
3.1.4. Procedura uchwalenia programu opcji na akcje .................................................................................................. 93 
3.1.4.1. Wystawienie bądź emisja opcji i uprawnienia rady dyrektorów ......................................................................... 94 
3.1.4.2. Kapitał autoryzowany ......................................................................................................................................... 95 
3.1.4.3. Uprawnienia walnego zgromadzenia................................................................................................................... 96 
3.1.4.4. Uprawnienia komitetu ds. wynagrodzeń ............................................................................................................. 97 
3.1.4.5. Doktryna business judgment rule oraz fiduciary duties dyrektorów.................................................................... 98 
3.1.4.6. Programy opcji menedżerskich a prawo poboru................................................................................................ 100 
3.1.4.7. Techniki wykonania opcji menedżerskiej ......................................................................................................... 100 
3.2. Program opcji menedżerskich w prawie niemieckim ............................................................................................. 101 
3.2.1. Znaczenie niemieckiej regulacji programów opcji menedżerskich ................................................................... 101 
3.2.2. Źródła prawa ..................................................................................................................................................... 103 
3.2.3. Program opcji menedżerskich przed wejściem w życie KonTraG z 1998 r. ..................................................... 103 
3.2.4. Program opcji menedżerskich po wejściu w życie KonTraG z 1998 r. ............................................................. 104 
3.2.5. Konstrukcja normatywna programu opcji menedżerskich opartego o prawo poboru ex contractu ................... 105 
3.2.5.1. Pojęcie i charakter prawny „nagiego” warrantu ................................................................................................ 105 
3.2.5.2. Uchwalenie prawa poboru ex contractu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.......... 105 
3.2.6. Programy oparte o obligacje zamienne na akcje i z prawem objęcia akcji ........................................................ 107 
3.2.7. Programy opcji menedżerskich oparte o akcje własne ...................................................................................... 109 
3.2.8. Zakres podmiotowy poszczególnych typów programów opcji menedżerskich ................................................. 110 
3.2.9. Programy opcji menedżerskich a niemieckie zasady corporate governance ..................................................... 112 
3.3. Program opcji menedżerskich w prawie brytyjskim ............................................................................................... 115 
3.3.1. Uwagi wstępne i zarys rozwoju instytucji programów opcji menedżerskich .................................................... 115 
3.3.2. Źródła prawa ..................................................................................................................................................... 116 
3.3.3. Klasyfikacja programów wynagrodzenia motywacyjnego ................................................................................ 117 
3.3.4. Pojęcie i konstrukcja prawna programu opcji menedżerskich ........................................................................... 119 
3.3.5. Program opcji menedżerskich w świetle brytyjskich zasad corporate governance ........................................... 123 
3.3.5.1. Ewolucja brytyjskiego corporate governance w kwestii wynagrodzeń kadry zarządzającej i programów opcji 

menedżerskich ................................................................................................................................................... 123 
3.3.5.2. Aktualne zalecenia brytyjskiego corporate governance dotyczące programów opcji menedżerskich .............. 126 
3.3.6. Obowiązki informacyjne związane z programem opcji menedżerskich ............................................................ 130 
3.4. Program opcji menedżerskich w prawie francuskim .............................................................................................. 132 
3.4.1. Uwaga ogólna.................................................................................................................................................... 132 
3.4.2. Źródła prawa ..................................................................................................................................................... 133 
3.4.3. Pojęcie opcji na akcje i programu opcji menedżerskich .................................................................................... 134 
3.4.4. Zakres podmiotowy programu opcji menedżerskich ......................................................................................... 134 
3.4.5. Zakres przedmiotowy, przesłanki oraz procedura uchwalania programu opcji menedżerskich ........................ 135 
3.4.6. Zalecenia corporate governance odnośnie programów opcji menedżerskich ................................................... 137 



 VI 

3.4.6.1. Uwaga dotycząca charakteru kodeksu i mechanizmu jego stosowania ............................................................. 137 
3.4.6.2. Ogólne zalecenia w przedmiocie wynagrodzenia kadry zarządzającej ............................................................. 138 
3.4.6.3. Warunki przyznawania opcji na akcje ............................................................................................................... 138 
3.4.6.4. Zalecenia dotyczące ceny opcji na akcje ........................................................................................................... 139 
3.4.6.5. Zalecenia dotyczące wykonywania praw z opcji na akcje ................................................................................. 139 
3.4.6.6. Zalecenia dotyczące akcji nabytych w ramach planów opcji ............................................................................ 139 
3.4.7. Obowiązki informacyjne dotyczące programów opcji menedżerskich.............................................................. 140 
3.5. Program opcji menedżerskich w prawie austriackim .............................................................................................. 141 
3.6. Program opcji menedżerskich w prawie włoskim .................................................................................................. 144 
3.7. Program opcji menedżerskich w prawie hiszpańskim ............................................................................................ 147 
3.8. Program opcji menedżerskich w prawie holenderskim........................................................................................... 149 
 

Rozdział IV. Program opcji menedżerskich w prawie Unii Europejskiej ....................................................................... 152 
4.1. Systematyka oraz charakterystyka źródeł regulacji prawa spółek i rynku kapitałowego UE ................................. 152 
4.2. Program opcji menedżerskich w europejskim prawie spółek ................................................................................. 154 
4.2.1.  Zakres podmiotowy i przedmiotowy wyłączeń w drugiej dyrektywie związanych akcjonariatem pracowniczym i 

menedżerskim ................................................................................................................................................... 154 
4.2.2. Wyłączenia dotyczące zasad wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału ........................................................... 155 
4.2.3. Wyłączenia dotyczące zasad nabywania akcji własnych spółki ........................................................................ 156 
4.2.4. Wyłączenia dotyczące unormowania prawa poboru akcjonariuszy ................................................................... 157 
4.3. Program opcji menedżerskich w europejskim prawie rynku kapitałowego ............................................................ 159 
4.3.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji .................................................................................................. 159 
4.3.2. Pojęcie papieru wartościowego wobec instrumentów prawnych tworzących program opcji menedżerskich ... 160 
4.3.3. Pojęcie oferty publicznej a program opcji menedżerskich ................................................................................ 162 
4.3.4. Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego a program opcji menedżerskich ................................................. 163 
4.3.5. Obowiązki informacyjne w prospekcie emisyjnym ........................................................................................... 164 
4.3.6. Stałe obowiązki informacyjne w kontekście wymogu przejrzystość informacji ............................................... 166 
4.3.7. Raport z przestrzegania zasad ładu korporacyjnego .......................................................................................... 167 
4.3.8. Zakaz nadużyć na rynkach (Market Abuse) ....................................................................................................... 168 
4.3.8.1. Zakaz wykorzystywania poufnych informacji (insider dealing) i manipulacji ................................................. 168 
4.3.8.2. Zakaz wykorzystywania informacji poufnych a programy odkupu akcji własnych spółki................................ 170 
4.4. Program opcji menedżerskich a ramy ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej .................................................. 171 
4.4.1. Uwagi wprowadzające ...................................................................................................................................... 171 
4.4.2. Raport Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów Prawa Spółek .......................................................................... 172 
4.4.3. Plan Komisji Europejskiej w dziedzinie Modernizacji Prawa Spółek ............................................................... 175 
4.4.4. Zalecenia Komisji Europejskiej w dziedzinie wynagrodzeń dyrektorów spółek publicznych .......................... 175 
4.4.4.1. Informacje ogólne oraz moc wiążąca zalecenia ws. wynagrodzeń dyrektorów z 2004 r. .................................. 175 
4.4.4.2. Zakres i treść normatywna zalecenia 2004/913/WE w relacji do programów opcji menedżerskich ................. 176 
4.4.4.2.1. Zatwierdzenie przez walne zgromadzenie programów wynagrodzenia opartych na instrumentach 

kapitałowych ................................................................................................................................................ 177 
4.4.4.2.2. Ujawnianie wysokości wynagrodzeń poszczególnych dyrektorów .............................................................. 178 
4.4.4.2.3. Deklaracja na temat wynagrodzeń i głosowanie walnego zgromadzenia ..................................................... 178 
4.4.4.3. Rola komitetu ds. wynagrodzeń ........................................................................................................................ 179 
4.4.4.4. Ocena efektywności implementacji i skali zastosowania zalecenia 2004/913/WE ........................................... 181 
4.4.4.5. Zalecenie 2009/385/WE .................................................................................................................................... 182 
4.4.4.5.1. Geneza i charakterystyka zalecenia 2009/385/WE ...................................................................................... 182 
4.4.4.5.2. Wymogi dotyczące zmiennych składników wynagrodzenia ........................................................................ 182 
4.4.4.5.3. Postanowienia szczególne dotyczące programów opcji menedżerskich ...................................................... 183 
4.4.4.5.4. Rewizja roli komitetu ds. wynagrodzeń ....................................................................................................... 184 
4.4.4.6. Zalecenie 2009/385/WE ws. wynagrodzeń w sektorze finansowym ................................................................. 184 
4.5. Najnowsze zmiany i perspektywy rozwoju prawa unijnego w odniesieniu do regulacji programów opcji 

menedżerskich ........................................................................................................................................................ 186 
4.6. Program opcji menedżerskich a wspólnotowe standardy rachunkowości............................................................... 189 
4.6.1. Znaczenie standardów rachunkowości dla analizowanej problematyki ............................................................ 189 
4.6.2. MSSF 2 „Płatność w formie akcji”.................................................................................................................... 190 
 

Część III. Pojęcie i przedmiot programu opcji menedżerskich ........................................................................................ 192 
 

Rozdział V. Pojęcie i treść programu opcji menedżerskich .............................................................................................. 193 
5.1. Uwaga ogólna ......................................................................................................................................................... 193 
5.2. Stanowiska w piśmiennictwie na temat programu opcji menedżerskich ................................................................ 195 
5.2.1. Poglądy na temat przedmiotu programu opcji menedżerskich .......................................................................... 195 
5.2.2. Poglądy na temat konstrukcji programu opcji menedżerskich .......................................................................... 196 
5.2.3. Poglądy na temat warunków i ceny opcji w ramach programu opcji menedżerskich ........................................ 197 
5.3. Stanowisko własne w kwestii znaczenia pojęcia programu opcji menedżerskich .................................................. 198 
5.3.1. Ocena regulacji prawa spółek przewidujących wynagrodzenie kapitałowe dla osób powiązanych ze spółką .. 198 
5.3.2. Ogólna ocena poglądów z piśmiennictwa na temat programu opcji menedżerskich ......................................... 199 



 VII 

5.3.3. Propozycja zdefiniowania programu opcji menedżerskich ............................................................................... 200 
5.3.4. Elementy przedmiotowo istotne modelowej konstrukcji programu opcji menedżerskich ................................. 202 
5.3.4.1. Charakterystyka ogólna ..................................................................................................................................... 202 
5.3.4.2. Opcja nabycia akcji jako centralna instytucja programu opcji menedżerskich .................................................. 202 
5.3.4.3. Odpowiedni zakres podmiotowy programu....................................................................................................... 204 
5.3.4.4. Niezbywalność menedżerskiej opcji kupna akcji .............................................................................................. 205 
5.3.4.5. Okres nabywania uprawnień ............................................................................................................................. 205 
5.3.4.6. Warunki nabywania uprawnień ......................................................................................................................... 206 
5.3.4.6.1. Cel i ogólna klasyfikacja warunków nabywania uprawnień ........................................................................ 206 
5.3.4.6.2. Kryteria indywidualne.................................................................................................................................. 206 
5.3.4.6.3. Kryteria ekonomiczne .................................................................................................................................. 207 
5.3.4.7. Ograniczona zbywalność akcji nabytych w wykonaniu opcji ........................................................................... 208 
5.3.4.8. Ryzyko utraty uprawnienia opcyjnego .............................................................................................................. 209 
5.3.4.9. Obowiązek zwrotu uzyskanych korzyści .......................................................................................................... 209 
5.3.5. Klasyfikacja programów opcji menedżerskich .................................................................................................. 210 
5.3.6. Charaktestyka programu opcji menedżerskich .................................................................................................. 212 
5.3.6.1. Program opcji menedżerskich sensu stricto i sensu largo ................................................................................. 212 
5.3.6.2. Program opcji menedżerskich jako źródło korzyści ekonomicznych dla spółki ................................................ 214 
5.3.6.3. Program opcji menedżerskich in abstracto oraz in concreto ............................................................................. 215 
5.3.6.4. Program opcji menedżerskich jako długoterminowy program wynagrodzenia odroczonego ............................ 215 
5.3.7. Systematyka cech modelowego programu opcji menedżerskich ....................................................................... 216 
5.4. Program opcji menedżerskich a przyznanie praw do objęcia akcji w zamian za udział w zysku ........................... 217 
5.5. Uchwała o wdrożeniu programu opcji menedżerskich ........................................................................................... 223 
5.5.1. Organ uprawniony do uchwalenia programu opcji menedżerskich ................................................................... 223 
5.5.2. Przesłanki uchwały w sprawie wdrożenia programu opcji menedżerskich ....................................................... 228 
5.5.2.1. Przesłanki materialne ........................................................................................................................................ 228 
5.5.2.1.1. Zgodność z interesem spółki ........................................................................................................................ 228 
5.5.2.1.2. Zakres przedmiotowy uchwały .................................................................................................................... 232 
5.5.2.1.3. Organ uprawniony do podejmowania czynności związanych z programem opcji menedżerskich .............. 233 
5.5.2.2. Przesłanki formalne ........................................................................................................................................... 233 
5.5.2.2.1. Tryb zwołania walnego zgromadzenia ......................................................................................................... 233 
5.5.2.2.2. Obowiązek publikacji projektów uchwały ................................................................................................... 234 
5.5.2.2.3. Obowiązek uzasadnienia uchwały ............................................................................................................... 234 
5.5.2.2.4. Informacja dodatkowa towarzysząca projektowi i uzasadnieniu uchwały ................................................... 235 
5.5.2.2.5. Wymagana większość oraz kworum ............................................................................................................ 235 
5.6. Regulamin programu opcji menedżerskich............................................................................................................. 236 
5.6.1. Charakter prawny regulaminu programu opcji menedżerskich ......................................................................... 236 
5.6.2. Organ uprawniony do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu programu opcji menedżerskich ................... 239 
5.6.3. Treść regulaminu programu opcji menedżerskich ............................................................................................. 239 
5.7. Umowa uczestnictwa w programie opcji menedżerskich (umowa opcyjna)........................................................... 242 
5.7.1. Pojęcie i charakter prawny umowy uczestnictwa w programie opcji menedżerskich ....................................... 242 
5.7.2. Treść umowy menedżerskiej opcji nabycia akcji .............................................................................................. 247 
 

Rozdział VI. Opcja kupna akcji jako przedmiot programu opcji menedżerskich .......................................................... 252 
6.1. Pojęcie tzw. opcji menedżerskiej ............................................................................................................................ 252 
6.2. Pojęcie i charakter prawny opcji kupna akcji (opcji call) ....................................................................................... 254 
6.2.1. Znaczenie pojęcia prawo nabycia akcji ............................................................................................................. 254 
6.2.2. Charakter prawny opcji kupna akcji (opcji call) ............................................................................................... 257 
6.2.2.1. Charakterystyka ogólna ..................................................................................................................................... 257 
6.2.2.2. Uprawnienie kształtujące .................................................................................................................................. 258 
6.2.2.3. Prawo podmiotowe tymczasowe (ekspektatywa) .............................................................................................. 259 
6.2.2.4. Warunkowość oraz terminowość ...................................................................................................................... 260 
6.2.2.5. Roszczenie ........................................................................................................................................................ 261 
6.2.2.6. Wierzytelność .................................................................................................................................................... 262 
6.2.2.7. Prawo względne ................................................................................................................................................ 262 
6.2.2.8. Prawo majątkowe .............................................................................................................................................. 262 
6.2.2.9. Prawo zbywalne ................................................................................................................................................ 263 
6.2.2.10. Przysporzenie ............................................................................................................................................... 263 
6.2.2.11. Prawo samoistne .......................................................................................................................................... 264 
6.2.2.12. Możliwość świadczenia ............................................................................................................................... 265 
6.2.2.13. Podsumowanie ............................................................................................................................................. 265 
6.2.3. Podstawa normatywna kreacji prawa opcji kupna akcji .................................................................................... 266 
6.3. Opcja kupna akcji w systematyce prawa papierów wartościowych ........................................................................ 271 
6.3.1. Opcja kupna akcji a pojęcie papieru wartościowego ......................................................................................... 271 
6.3.2. Opcja kupna akcji a pojęcie znaku legitymacyjnego ......................................................................................... 278 
6.3.3. Opcja kupna akcji a pojęcia instrumentu kapitałowego .................................................................................... 278 
6.3.4. Opcja kupna akcji a pojęcie instrumentu finansowego ...................................................................................... 280 



 VIII 

6.3.5. Podsumowanie .................................................................................................................................................. 281 
6.4. Pojęcie i charakter prawny opcji na akcje na gruncie ObrIfinU ............................................................................. 281 
6.4.1. Dualizm postaci opcji na akcje jako praw pochodnych ..................................................................................... 281 
6.4.2. Problematyka emisyjności jako kryterium podziału instrumentów pochodnych ............................................... 283 
6.4.3. Opcja na akcje a papier wartościowy o charakterze udziałowym ...................................................................... 285 
6.4.4. Krytyka konstrukcji pochodnych instrumentów finansowych w ObrIFinU ...................................................... 286 
6.4.5. Ocena możliwości wykorzystania opcji na akcje z ObrIFinU jako menedżerskich opcji akcyjnych ................ 287 
6.4.5.1. Opcje akcyjne w obrocie zorganizowanym ....................................................................................................... 287 
6.4.5.1.1. Opcja z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU w obrocie zorganizowanym ........................................................ 287 
6.4.5.1.2. Opcja z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU w obrocie zorganizowanym .................................................................. 289 
6.4.5.2. Opcje akcyjne z ObrIFinU poza obrotem zorganizowanym .............................................................................. 291 
6.4.5.2.1. Opcja z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU poza obrotem zorganizowanym .................................................. 291 
6.4.5.2.2. Opcja z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU poza obrotem zorganizowanym ............................................................ 292 
6.5. Inne instrumenty inkorporujące prawo opcji nabycia akcji .................................................................................... 295 
6.5.1. Warrant ............................................................................................................................................................. 295 
6.5.1.1. Modelowe pojęcie warrantu .............................................................................................................................. 295 
6.5.1.2. Warrant subskrypcyjny ..................................................................................................................................... 295 
6.5.1.3. Warrant opcyjny ................................................................................................................................................ 297 
6.5.2. Instrumenty dłużne ............................................................................................................................................ 298 
6.5.3. Promesa akcyjna ................................................................................................................................................ 300 
6.5.4. Prawo nabycia akcji z art. 36 KomPrywU......................................................................................................... 301 
 

Część IV. Konstrukcja prawna programu opcji menedżerskich ...................................................................................... 303 
 

Rozdział VII. Program opcji menedżerskich z emisją nowych akcji ............................................................................... 304 
7.1. Charakter emisji nowych akcji w ramach programu opcji menedżerskich ............................................................. 304 
7.2. Program opcji menedżerskich a zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego....................................................... 306 
7.2.1. Emisja akcji w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej ...... 306 
7.2.2. Emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej ........................... 307 
7.2.3. Emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej ........................ 311 
7.2.4. Podsumowanie .................................................................................................................................................. 312 
7.3. Program opcji menedżerskich a podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki ..................................... 313 
7.4. Program opcji menedżerskich w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego .............................. 313 
7.4.1. Natura instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego .............................................................. 313 
7.4.2. Procedura uchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach programu opcji 

menedżerskich ................................................................................................................................................... 316 
7.4.2.1. Uchwała w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych ............................................................................ 316 
7.4.2.1.1. Moment podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych ................................................................ 316 
7.4.2.1.2. Wymagana większość głosów ...................................................................................................................... 318 
7.4.2.1.3. Charakterystyka ogólna treści uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych ............................................ 319 
7.4.2.1.4. Krąg osób uprawnionych ............................................................................................................................. 320 
7.4.2.1.5. Cena warrantów subskrypcyjnych ............................................................................................................... 321 
7.4.2.1.6. Ilość warrantów subskrypcyjnych i przypadających na nie akcji ................................................................. 322 
7.4.2.1.7. Termin i warunek wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego .............................................................. 322 
7.4.2.1.8. Wyłączenie zbywalności warrantów subskrypcyjnych ................................................................................ 323 
7.4.2.1.9. Forma warrantów subskrypcyjnych ............................................................................................................. 324 
7.4.2.1.10. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych ......................................................................... 325 
7.4.2.2. Uchwała w przedmiocie warunkowego podwyższeniu kapitału zakładowego .................................................. 328 
7.4.2.2.1. Charakterystyka ogólna treści uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego ................... 328 
7.4.2.2.2. Wskazanie celu i umotywowanie uchwały o warunkowym podwyższeniu ................................................. 329 
7.4.2.2.3. Cena emisyjna akcji lub metoda jej ustalenia ............................................................................................... 329 
7.4.2.2.4. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego .................................................... 336 
7.4.2.2.5. Wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy ............................................................... 338 
7.4.2.3. Objęcie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale ....................................................................................... 340 
7.4.2.3.1. Moment i sposób objęcia akcji w kapitale warunkowym ............................................................................. 340 
7.4.2.3.2. Forma akcji oraz ograniczenie ich zbywalności akcji .................................................................................. 341 
7.4.2.3.3. Problematyka objęcia akcji za wkłady niepieniężne .................................................................................... 344 
7.4.2.3.3.1. Brak zdolności aportowej praw niezbywalnych oraz świadczenia pracy bądź usług .............................. 344 
7.4.2.3.3.2. Prakseologiczna nieefektywność wnoszenia wkładów niepieniężnych w ramach programu opcji 

menedżerskich ......................................................................................................................................... 344 
7.4.2.4. Wydanie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale ..................................................................................... 346 
7.5. Program opcji menedżerskich a kapitał docelowy .................................................................................................. 347 
 

Rozdział VIII. Program opcji menedżerskich oparty o nabycie akcji własnych ............................................................. 350 
8.1. Założenia konstrukcyjne i funkcjonalne wykorzystania akcji własnych na potrzeby programów opcji menedżerskich

  ................................................................................................................................................................................ 350 
8.2. Nabycie akcji w celu zaoferowania aktualnym lub byłym pracownikom spółki lub spółki powiązanej................. 352 



 IX 

8.2.1. Zakres podmiotowy ........................................................................................................................................... 352 
8.2.2. Zakres przedmiotowy ........................................................................................................................................ 355 
8.2.3. Instrumenty ochrony prawnej ............................................................................................................................ 356 
8.2.4. Ocena możliwości wykorzystania na potrzeby programów opcji menedżerskich ............................................. 357 
8.3. Nabycie akcji przez spółkę publiczną w celu wypełnienia zobowiązań z instrumentów dłużnych zamiennych na 

akcje – odesłanie ..................................................................................................................................................... 358 
8.4. Nabycie akcji na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie .............................................. 359 
8.4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ................................................................................................................. 359 
8.4.2. Instrumenty ochrony prawnej i ocena możliwości wykorzystania na potrzeby programu opcji menedżerskich 360 
8.5. Finansowe wspieranie przez spółkę nabywania lub obejmowania jej akcji ............................................................ 362 
8.5.1. Uwaga wprowadzająca ...................................................................................................................................... 362 
8.5.2. Zakres podmiotowy ........................................................................................................................................... 363 
8.5.3. Zakres przedmiotowy i instrumenty ochrony prawnej ...................................................................................... 365 
 

Rozdział IX. Program opcji menedżerskich na rynku kapitałowym ............................................................................... 369 
9.1. Uwaga wprowadzająca ........................................................................................................................................... 369 
9.2. Program opcji menedżerskich z emisją akcji na rynku regulowanym .................................................................... 370 
9.2.1. Natura przyznawania papierów wartościowych w ramach programu opcji menedżerskich .............................. 370 
9.2.2. Specyfika przyznawania papierów wartościowych w ramach programu opcji menedżerskich ......................... 372 
9.2.2.1. Brak przesłanki publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych ................................................ 373 
9.2.2.2. Brak obowiązku przeprowadzenia oferty publicznej ......................................................................................... 374 
9.2.2.3. Zwolnienie z obowiązku prospektowego w razie oferty publicznej .................................................................. 375 
9.2.2.4. Obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego .................................................................................. 378 
9.2.2.4.1. Memorandum informacyjne w przypadku oferty publicznej kierowanej do aktualnych lub byłych osób 

zarządzających lub pracowników................................................................................................................. 378 
9.2.2.4.2. Memorandum informacyjne w przypadku oferty publicznej dotyczącej papierów wartościowych, których 

wartość nie przekracza 100.000 euro ........................................................................................................... 380 
9.2.2.4.3. Memorandum informacyjne w przypadku oferty publicznej, której wartość nie przekracza 2.5 mln euro .. 381 
9.2.3. Brak obowiązku pośrednictwa firmy inwestycyjnej .......................................................................................... 381 
9.2.4. Wyłączenie obowiązku dematerializacji ........................................................................................................... 382 
9.2.5. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym ...................................................... 383 
9.2.6. Wydanie akcji w spółce publicznej ................................................................................................................... 387 
9.3. Program opcji menedżerskich z udziałem gwaranta emisji .................................................................................... 388 
9.3.1. Rodzaje i charakterystyka subemisji ................................................................................................................. 388 
9.3.2. Pojęcie i cel gospodarczy subemisji usługowej ................................................................................................. 389 
9.3.3. Subemisja usługowa w świetle specyfiki programu opcji menedżerskich......................................................... 390 
9.3.4. Alternatywa dla umowy subemisji usługowej – „powiernik emisji” ................................................................. 392 
9.4. Zakaz nadużyć na rynku kapitałowym a program opcji menedżerskich ................................................................. 392 
9.4.1. Zakres przedmiotowy zakazu nadużyć .............................................................................................................. 392 
9.4.2. Informacja poufna i zakaz insider trading w programie opcji menedżerskich .................................................. 393 
9.4.2.1. Asymetria informacyjna w spółce publicznej i „timing game” ......................................................................... 393 
9.4.2.2. Zakaz wykorzystywania informacji poufnych (zakaz insider trading).............................................................. 395 
9.4.2.3. Obowiązek ujawniania informacji o transakcjach insiderów ............................................................................ 398 
9.4.3. Wpływ okresów zamkniętych na realizację programu opcji menedżerskich ..................................................... 400 
9.4.4. Zakaz manipulacji instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym ........................................................... 404 
9.4.4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu manipulacji ................................................................................. 404 
9.4.4.2. Zakaz manipulacji a nabycie przez spółkę publiczną akcji własnych na potrzeby programu opcji menedżerskich 

  .......................................................................................................................................................................... 405 
9.5. Obowiązki informacyjne spółki publicznej związane z programem opcji menedżerskich ..................................... 407 
9.5.1. Strategia w zakresie polityki informacyjnej a efektywność rynku kapitałowego .............................................. 407 
9.5.2. Systematyka obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym ................................................................... 407 
9.5.3. Stałe obowiązki raportowe ................................................................................................................................ 408 
9.5.3.1. Uwaga ogólna i zakres podmiotowy ................................................................................................................. 408 
9.5.3.2. Informacje bieżące ............................................................................................................................................ 409 
9.5.3.3. Informacje okresowe ......................................................................................................................................... 410 
9.5.3.3.1. Raport kwartalny .......................................................................................................................................... 410 
9.5.3.3.2. Raport półroczny .......................................................................................................................................... 410 
9.5.3.3.3. Raport roczny ............................................................................................................................................... 410 
9.6. Polskie zasady ładu korporacyjnego wobec programu opcji menedżerskich .......................................................... 412 
9.6.1. Ewolucja unormowania Dobrych Praktyk wobec programu opcji menedżerskich ............................................ 412 
9.6.2. Dobre Praktyki 2007 i krytyka braku implementacji zaleceń unijnych przez polskiego ustawodawcę ............. 414 
9.6.3. Dobre Praktyki 2010 ......................................................................................................................................... 416 
 

Zakończenie .......................................................................................................................................................................... 419 
I. Podsumowanie i wnioski de lege lata .......................................................................................................................... 419 
II. Wnioski de lege ferenda .............................................................................................................................................. 432 
Bibliografia ........................................................................................................................................................................... 435 



 X 

 



 XI 

1. Wykaz źródeł prawa 

1.1. Akty prawne w randze ustawy
1
 

(1) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., cyt.: 

„kodeks”, „k.s.h.”); 

(2) ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z późn. zm., 

cyt.: „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”, „ObrIFinU”; 

(3) ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorga-

nizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 t. jedn. z 

późn. zm., cyt.: „ustawa o ofercie publicznej”, „OfertaPublU”); 

(4) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., cyt.: „k.c.”); 

(5) ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach, (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 t. jedn. z późn. zm., cyt.: „Obli-

gU”); 

(6) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy, (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 t. jedn. z późn. zm.); 

(7) ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm., cyt.: „KrRejSU”); 

(8) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości, (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 t. jedn., cyt.: „ustawa o rachun-

kowości”, „RachU”); 

(9) ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, t. jedn., cyt.: 

„KomPrywU”); 

(10) ustawa z 21.10.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 

447 t. jedn., cyt.: „PrPapW”); 

(11) rozporządzenie Prezydenta RP z 27.06.1934 r. Kodeks Handlowy, (Dz.U. z 1934 r., Nr 57, poz. 502, obo-

wiązujące od 1.07.1934 r., cyt.: „kodeks handlowy”, „k.h.”). 

1.2. Akty prawne wykonawcze 

(1) rozporządzenie Ministra Finansów z 11.10.2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych 

niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym, (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 

1699, cyt.: „DopIFinObrR”); 

(2) rozporządzenie Ministra Finansów z 18.10.2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w spra-

wozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie 

emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są pol-

skie zasady rachunkowości, (Dz.U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1743, cyt.: „rozporządzenie ws. zakresu informa-

cji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych”, „InfSprFinProspEmisR”); 

(3) rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o 

niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób po-

siadających dostęp do określonych informacji poufnych, (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950, cyt.: „TransI-

FinInfPoufnR”); 

(4) rozporządzenie Ministra Finansów z 13.4.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słusz-

ny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do pu-

blicznej wiadomości informacji poufnych, (Dz.U. z 2006 r. Nr 67, poz. 476); 

(5) rozporządzenie Ministra Finansów z 6.7.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno od-

powiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 132, poz. 916, cyt.: „rozporządzenie ws. memorandum”, 

„MemInfR”); 

                                                 
1
 Wszystkie wymienione polskie akty normatywne są dostępne na stronie http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp 

oraz od 1.1.2010 r. w wersji obowiązującej na stronie Rządowego Centrum Legislacji http://www.rcl.gov.pl. 

http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp
http://www.rcl.gov.pl/
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(6) rozporządzenie Ministra Finansów z 19.2.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazy-

wanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, 

poz. 259, cyt.: „rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych”, „InfBieżOkresR”); 

(7)  rozporządzenie Ministra Finansów z 12.5. 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi speł-

niać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do ob-

rotu na tym rynku, (Dz.U z 2010 r. Nr 84, poz. 547, cyt.: „rozporządzenie ws. szczegółowych warunków, 

jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych”); 

(8) rozporządzenie Rady Ministrów z 16.10.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien od-

powiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1568, cyt.: „ProspEmisR z 

2001 r.”); 

(9) rozporządzenie Rady Ministrów z 11.8.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpo-

wiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, (Dz.U. z 2004 r. Nr 186, poz. 1921, cyt.: „ProspEmisR z 

2004 r.”); 

(10) rozporządzenie Prezydenta RP z 21.6.1932 r. o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębior-

stwach, (Dz.U. z 1932 r. Nr 52, poz. 496, cyt.: „rozporządzenie o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń”, 

„OgrNadmWynagrR z 1932 r.”, „rozporządzenie z 1932 r.”); 

1.3. Źródła prawa Unii Europejskiej
2
 

(1) druga dyrektywa 77/91/EWG z 13.12.1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Pań-

stwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równo-

ważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki ak-

cyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, (Dz.Urz. WE. L 26 z 31.01.1977 r., s. 1–13; Dz.Urz. 

UE Polskie wyd. specj., rozdz. 17, t. 1, s. 8–20, cyt.: „druga dyrektywa”); 

(2) dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.5.2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów 

wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościo-

wych, które podlegają publikacji, (Dz.Urz. WE L 184 z 6.7.2001 r., s. 1–66; Dz.Urz. UE Polskie wyd. spe-

cj., rozdz. 6, t. 4, s. 24–89); 

(3) dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie wykorzystywania pouf-

nych informacji i manipulacji na rynku, (Dz.Urz. WE L 96 z 12.4.2003 r., s. 16–25; Dz.Urz. UE Polskie 

wyd. specj., rozdz. 6, t. 4, s. 367–376, cyt.: „dyrektywa w sprawie nadużyć”); 

(4) dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego 

publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i 

zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, (Dz.Urz. WE L 345 z 31.12.2003, str. 64–89; Dz.Urz. UE Polskie 

wyd. specj., rozdz. 6, t. 6, s. 356–381, cyt.: „dyrektywa prospektowa”); 

(5) dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymo-

gów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do 

obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, (Dz.Urz. WE L 390 z 31.12.2004, 

s. 38–57, cyt.: „dyrektywa o przejrzystości informacji”); 

(6) dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, (Dz.Urz. WE L 145 z 30.4.2004 r., s. 

1–44; Dz.Urz. UE Polskie wyd. specj., rozdz. 6, t. 7, s. 263–306, cyt.: „dyrektywa MiFID”); 

(7) dyrektywa 2004/72/WE Komisji z 29.4.2004 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej w odniesie-

                                                 
2
 Wszystkie wymienione akty są dostępne na stronie http://eur-lex.europa.eu. 

http://eur-lex.europa.eu/
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niu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list osób mających dostęp do informacji we-

wnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych 

transakcjach, (Dz.Urz. WE L 162 z 30.4.2004 r., s. 70–75; Dz.Urz. UE Polskie wyd. specj., rozdz. 6, t. 7, s. 

413–418); 

(8) dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań 

rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy 

Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, (Dz.Urz. WE L 157 z 

9.6.2006 r., s. 87–107); 

(9) dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 

78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w 

sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowa-

nych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocz-

nych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, (Dz.Urz. WE L 224 z 

16.8.2006, s. 1–7); 

(10) dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektó-

rych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, (Dz.Urz. WE L 184 z 14.7.2007, s. 

17–24); 

(11) uchwała Parlamentu Europejskiego z 7.7.2010 r. w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych 

oraz polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009(INI); 

(12) dyrektywa 2010/76/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 

2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i re-

sekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń, (Dz.U. UE L 329 z 14.12.2010, s. 3–35, 

cyt.: „dyrektywa 2010/76/UE); 

(13) rozporządzenie 2273/2003 Komisji (WE) z 22.12.2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finan-

sowych, (Dz.Urz. WE L 336 z 23.12.2003 r., s. 33–38; Dz.Urz. UE Polskie wyd. specj., rozdz. 6, t. 6, s. 

342–347); 

(14) rozporządzenie 809/2004 Komisji (WE) z 29.4.2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia 

przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, (Dz.Urz. WE 

L 149 z 30.4.2004, str. 1–126; Dz.Urz. UE Polskie wyd. specj., rozdz. 6, t. 7, s. 307–412); 

(15) rozporządzenie 1126/2008 Komisji (WE) z 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy 

rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, (Dz.Urz. 

WE L 320 z 29.11.2008 r., s. 1–481, cyt.: „MSR”, „rozporządzenie przyjmujące MSR”); 

(16) dyrektywa 93/22/EWG z 10.5.1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, 

(Dz.Urz. WE L 141 z 11.6.1993 r., s. 27–46; Dz.Urz. UE Polskie wyd. specj., rozdz. 6, t. 2, s. 43–62); 

(17) zalecenie 2004/913/WE Komisji z 14.12.2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagro-

dzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, (Dz.Urz. WE L 385/55 z 29.12.2004 r., s. 55–59, cyt.: „za-

lecenie 2004/913/WE”, „zalecenie w sprawie wynagrodzeń dyrektorów z 2004 r.”); 

(18) zalecenie 2005/162/WE Komisji z 15.2.2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących 

członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), (Dz.Urz. WE L 52 z 25.2.2005 

r., s. 51–63, cyt.: „zalecenie dotyczące dyrektorów niewykonawczych”, „zalecenie 2005/162/WE”); 

(19) zalecenie 2009/384/WE Komisji z 30.4.2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finanso-

wych, (Dz.Urz. WE L 120 z 15.5.2009, s. 22–27, cyt.: „zalecenie 2009/384/WE”); 
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(20) zalecenie 2009/385/WE Komisji z 30.4.2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w 

sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, (Dz.Urz. WE L 120 

z 15.5.2009, s. 28–31, cyt.: „zalecenie 2009/385/WE”). 

1.4. Akty o charakterze quasi–prawnym („prawo giełdowe”) 

(1) Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 

1/1110/2006 Rady Giełdy z 4.1.2006 r., t. jedn. według stanu na 15.4.2010 r.); 

(2) Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, (t. jedn. według stanu na 3.10.2009 r.); 

(3) wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z 26.11.1997 r. w sprawie postępo-

wania z wnioskami emitentów o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji wyemitowa-

nych z naruszeniem publicznego charakteru obrotu; 

(4) wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z 23.11.1994 r. w sprawie publiczne-

go charakteru emisji nowych akcji; 

(5) wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z 15.1.1997 r. w sprawie dopuszcze-

nia do obrotu giełdowego akcji z umów przyznających pracownikom i kadrze zarządzającej prawa nabycia 

akcji na preferencyjnych warunkach. 

1.5. Zasady ładu korporacyjnego 

(1) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2010, (załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Giełdy nr 

17/1249/2010 z 19.5.2010 r., cyt.: „Dobre Praktyki 2010”); 

(2) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2007, (załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z 

dnia 4.7.2007 r., cyt.: „Dobre Praktyki 2007”); 

(3) Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, (opr. przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate 

Governance, Warszawa, 29.10.2004, cyt.: „Dobre Praktyki 2005”); 

(4) Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku, (opr. przez Komitet Dobrych Praktyk, Warszawa, 

4.7.2002, cyt.: „Dobre Praktyki 2002”); 

(5) Kodeks Nadzoru Korporacyjnego (Polskie Forum Corporate Governance, Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową (IBnGR), Gdańsk 2002, cyt.: „Kodeks Nadzoru Korporacyjnego PFCG”, „kodeks gdański”); 

(6) Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych (24.10.2006 r.); 

(7) Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD (Paryż 2004). 

1.6. Inne dokumenty 

(1) „Zasady techniki prawodawczej”. Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w 

sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, (Dz.U. Nr 100, poz. 908, cyt.: „Zasady techniki prawodawczej”); 

(2) „Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europej-

skiej w polskim prawie krajowym”, (Warszawa 2009 r., cyt.: „Wytyczne techniki prawodawczej prawa UE 

z 2009 r.”). 
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1. Akty prawne (niewymienione w wykazie źródeł prawa) 

 

AktG  ……………………. Aktiengesetz 

BGB  …………………….. Bürgerliches Gesetzbuch 

CA  ………………………. Companies Act 

Cal.Corp.Code  ………….. California Corporations Code 

CC  ………………………. Codice Civile 

CCCG  …………………... Combined Code on Corporate Governance 

Cdc  ……………………… Code de commerce 

CUBG  …………………... Código Unificado de Buen Gobierno 

DCGK  …………………... Deutscher Corporate Governance Kodex 

Del.Gen.Corp.L.  ………... Delaware General Corporation Law 

FSMA  …………………... Financial Services and Markets Act 

HGB  …………………….. Handelsgesetzbuch 

KonTraG  ………………... Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 

LR  ………………………. Listing Rules of the London Stock Exchange 

MBCA  ………………….. Model Business Corporation Act 

N.Y.Bus.Corp.Law  ……... New York Business Corporation Law 

ÖAktG  ………………….. Österreichische Aktiengesetz 
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SA  ………………………. Securities Act 

SEA  ……………………... Securities Exchange Act 

SOA  …………………….. Sarbanes–Oxley Act 
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TWE  ……………………. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 

WpHG  …………………... Wertpapierhandelsgesetz 

 

2. Czasopisma i dzienniki 

 

CMLJ  …………………… Capital Markets Law Journal 

Colum.L.Rev.  …………... Columbia Law Review 

DGP  …………………….. Dziennik Gazeta Prawna 

EBOR  …………………... European Business Organization Law Review 

Fla.St.U.L.Rev.  …………. Florida State University Law Review 

GesRZ  …………………... Der Gesellschafter 

GP  ……………………..... Gazeta Prawna 

GSP  ……………………... Gdańskie Studia Prawnicze 

GW  ……………………... Gazeta Wyborcza 

HUK  ……………………. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku 

Kapitałowego 

J.L.&Econ.  ……………… Journal of Law & Economics 

JIBLR  …………………... Journal of International Banking Law and Regulation 

KPP  ……………………... Kwartalnik Prawa Prywatnego 

M.Pod.  ………………….. Monitor Podatkowy 

MoP  …………………….. Monitor Prawniczy 

MPP  …………………….. Monitor Prawa Pracy 

NZG  …………………….. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 

OiK  ……………………... Organizacja i Kierowanie 

Parkiet  …………………... Gazeta Giełdy Parkiet 

PCG  …………………….. Przegląd Corporate Governance 

PiZS  …………………….. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 

PP  ……………………….. Przegląd Podatkowy 

PPH  ……………………... Przegląd Prawa Handlowego 

Pr.Przedsięb.  ……………. Prawo Przedsiębiorcy 

Pr.Sp.  …………………… Prawo Spółek 

Prok.i Pr.  ………………... Prokuratura i Prawo 

PUG  …………………….. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 
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Rz  ……………………….. Rzeczpospolita 

Stan.L.Rev.  ……………... Stanford Law Review 

TPP  ……………………... Transformacje Prawa Prywatnego 
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Wprowadzenie 

 

 1. Niniejsza praca poświęcona jest oryginalnej oraz stosunkowo nowej instytucji prawa spół-

ek, jaką jest p r o g r a m o p c j i  me n e d ż e r s k i c h . Unikalna funkcja gospodarcza i złożony charakter 

jurydyczny, jak również praktyczne konsekwencje, a zwłaszcza potencjalne korzyści i ryzyka związa-

ne z zastosowaniem programów opcji na akcje uzasadniają potraktowanie tej konstrukcji na potrzeby 

prowadzonych rozważań jako wyodrębnionej i autonomicznej instytucji prawnej, mimo że jak do tej 

pory nie zyskała ona tożsamości normatywnej w systemie polskiego prawa spółek. 

 2. Program opcji menedżerskich jest instytucją, która w założeniu teorii nauk ekonomicznych 

miała stanowić remedium dla negatywnych konsekwencji rozdziału sfery własności od zarządzania, w 

wewnętrznej obszarze ładu korporacyjnego (internal corporate governance, tj. w wewnętrznych me-

chanizmach zarządzania spółką), we współczesnym modelu publicznej spółki akcyjnej z rozproszoną 

strukturą akcjonariatu. Istota programu opcji menedżerskich opiera się na przyznawaniu przez spółkę 

przedstawicielom kadry zarządzającej oraz innym kluczowym pracownikom prawa opcji kupna akcji 

kierowanych przez nich spółek bądź spółek powiązanych. Opcja uprawnia jej posiadacza do objęcia 

określonej ilości akcji spółki w terminie oznaczonym w przyszłości, po cenie określonej z góry lub 

obliczanej na podstawie ustalonych współczynników. Uzasadnieniem zastosowania instrumentu opcji 

nabycia akcji jest zysk stanowiący różnicę pomiędzy ceną przyznania opcji, tj. objęcia opcji, a ceną jej 

wykonania, następującego przez nabycie akcji, która jest jej instrumentem bazowym. Zysk ten stano-

wić ma zachętę i motywację dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie spółką do podjęcia lub inten-

syfikacji starań o zwiększenie wartości przedsiębiorstwa lub podwyższenie jego wyników ekonomicz-

nych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w cenie akcji spółki. Dodatkową formę motywacji może 

stanowić rozwiązanie, w którym dochód osoby uprawnionej stanowiący nadwyżkę między wartością 

rynkową akcji objętych w wyniku realizacji opcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie pod-

lega opodatkowaniu w momencie objęcia akcji, lecz dopiero na etapie ich zbycia. 

 Motywacyjny charakter zastosowania opcji kupna akcji można przedstawić posługując się 

najprostszym przykładem. Załóżmy, że w dn. 1.02.2011 r. spółka „X” S.A. przyzna prezesowi zarządu 

opcję nabycia 1000 akcji spółki „X” po cenie rynkowej z dnia przyznania opcji, wynoszącej 100 zł, a 

warunki programu opcji menedżerskiej zakładają trzyletni termin nabywania uprawnień do wykonania 

opcji oraz obowiązek spełnienia szeregu kryteriów indywidualnych i ekonomicznych. Jeżeli w okresie 

od przyznania opcji do dn. 1.02.2014 r. wartość akcji spółki „X” wzrośnie dwukrotnie, cena akcji w 

dn. 2.12.2014 r. będzie wynosić 200 zł. Przy założeniu, że zostały spełnione wszystkie dodatkowe 

kryteria programu, prezes będzie uprawniony do realizacji swoich opcji obejmując pakiet akcji o war-

tości 200.000 zł, płacąc za niego jedynie połowę tej kwoty, tj. 100.000 zł, gdyż na tyle „opiewały” 

jego uprawnienia opcyjne. Źródłem uzyskania przez spółkę akcji w celu ich „dostawy” osobie upraw-

nionej z opcji jest emisja nowych akcji bądź nabycie akcji własnych. Ponadto, prezes zachowując 

przez określony czas całość lub część pakietu nabytych akcji może dodatkowo pomnożyć ich wartość. 

Prezes jest najlepszym kandydatem do otrzymania opcji nabycia akcji, gdyż zarówno przepisy prawa 

oraz teoretyczne i praktyczne modele zarządzania firmą przyznają mu najszersze instrumenty wywie-

rania wpływu na sytuację ekonomiczną spółki. W konsekwencji, uprawniony uzyskuje bezpośrednią 

możliwość kształtowania wysokości swojego wynagrodzenia, co stanowić powinno optymalny me-
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chanizm motywacyjny do zwiększenia starań i wysiłków na rzecz maksymalizacji wartości spółki, 

znajdującej przełożenie na wzrost ceny jej akcji. 

 3. Koncepcja wynagradzania funkcjonariuszy spółek kapitałowych za pomocą papierów war-

tościowych ma długą historię. Natomiast skonkretyzowana i poparta argumentami naukowymi idea 

zastosowania opcji na akcje (tj. stock options) bądź prawa opcji kupna akcji jako elementu systemu 

motywacyjnego kadry zarządzającej spółek narodziła się w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 70. 

XX w. Od tego czasu programy opcji menedżerskich zdobyły dużą popularność w wielu krajach, 

zwłaszcza tych o rozwiniętych rynkach kapitałowych. Na początku lat 90. ubiegłego wieku programy 

motywacyjne zaczęły zyskiwać zwolenników w Wielkiej Brytanii i krajach Europy kontynentalnej. 

Temat spotkał się następnie z odzewem prawodawcy europejskiego.  

 4. Idea wykorzystania konstrukcji jurydyczne opartych, przynajmniej prima facie, o założenia 

amerykańskich stock option plans została „przeszczepiona” na polski rynek spółek w połowie lat 90. 

XX w., w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Z funkcjonowaniem obcej instytucji prawnej, a za 

takie należy uznać programy wynagrodzeń opcyjnych w warunkach polskich, wiąże się całokształt 

rozbudowanej problematyki „transplantologii prawnej”, m.in. efektywności działania, kosztów wdra-

żania, konsekwencji wynikających z tzw. ścieżek zależności (path dependencies) od otoczenia i infra-

struktury prawnej, kultury prawnej, zwyczajów korporacyjnych itp.
3
 Rodzi się zasadnicze pytanie, czy 

programom opcji menedżerskich stosowanym w Polsce przyświecają te same założenia, co w innych 

krajach, a zwłaszcza kraju „dawcy”, czyli Stanach Zjednoczonych. Innym tematem jest kwestia kosz-

tów, skutków i zagrożeń związanych z nieprawidłowo „transplantowaną” bądź w ogóle „nie-

przeszczepioną”, lecz działająca w praktyce rynkowej, instytucją prawną. 

 5. Niniejsza rozprawa zmierza do weryfikacji tezy, w myśl której obecna regulacja polskiego 

prawa spółek i ładu korporacyjnego nie przewiduje w pełni adekwatnego reżimu normatywnego dla 

ustanawiania i realizacji programów opcji menedżerskich, co zważywszy na złożony charakter prawny 

przedmiotowej instytucji oraz różnorodne kategorie ryzyk prawnych i ekonomicznych wiążących się z 

zastosowaniem programów opcyjnych w warunkach braku odpowiednich zabezpieczeń normatyw-

nych dla poszczególnych grup interesów, uzasadnia postulat inicjatywy ustawodawczej w celu „dore-

gulowania” omawianej instytucji. Na tak sformułowaną tezę główną składają się tezy cząstkowe, w 

myśl których: 

(1) w systemie polskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego ustawodawca nie nadał instytucji pro-

gramu menedżerskich tożsamości normatywnej i nie doszło do pełnej recepcji koncepcji „płacy za 

wyniki”, w wyniku czego stosowane w praktyce obrotu programy wynagrodzeń w opcjach naby-

cia akcji dla kadry kierowniczej mogą nie spełniać należycie ich funkcji gospodarczej i założeń 

ekonomicznych, 

                                                 
3
 Zob. D. Berkowitz, K. Pistor, J.-F. Richard, Economic Development, Legality, and the Transplant Effect, 

European Economic Review, February 2003, Vol. 47, Issue 1, s. 165–195. Por. uwagę A. Tunca na temat braku 

możliwości transplantacji wielu rozwiązań amerykańskich bez zbudowania odpowiedniej infrastruktury prawnej 

i finansowej oraz bez ryzyka uniknięcia wzrostu obsługi prawnej, przytoczoną przez S. Sołtysińskiego [w:] S. 

Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH, t. I, Warszawa 1994, s. 175, Nb 286. Klasycznie w kwestii 

teorii „ścieżek zależności” w prawie spółek, zob. L.A. Bebchuk, M.J. Roe, A Theory of Path Dependence in Cor-

porate Governance and Ownership, Columbia Law School Working Paper 1999, Nr 131. 
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(2) niektóre unormowania polskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego w obszarze programów opcji 

menedżerskich odbiegają od standardów światowych i rozwiązań przyjętych w wiodących jurys-

dykcjach, 

(3) pojęcia „program opcji menedżerskich” nie należy utożsamiać z terminem „opcja menedżerska”, 

gdyż nie są one identyczne zakresowo, a pierwsze jest nadrzędne zakresowo nad drugim, 

(4) właściwą podstawę prawną do kreacji programu opcji menedżerskich stwarzają inne instytucje niż 

tradycyjnie uznawane w piśmiennictwie za takie podstawy, tj. przyznanie praw do objęcia akcji w 

zamian za udziały w zysku (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.) oraz nabywanie przez spółkę akcji własnych 

w celu zaoferowania ich pracownikom (art. 362 § 2 pkt 2 k.s.h.), 

Z uwagi na poczynione założenia, podstawowymi celami badawczymi rozprawy są: 

(1) przedstawienie genezy instytucji programu opcji menadżerskich i koncepcji wynagrodzenia mo-

tywacyjnego władz spółek kapitałowych, w celu wykazania, że zastosowaniu przedmiotowej in-

stytucji powinno przyświecać spełnienie określonych założeń konstrukcyjnych i funkcji gospo-

darczej, 

(2) opis i analiza standardowych rozwiązań w dziedzinie programów opcji menedżerskich przyjętych 

w wiodących jurysdykcjach, 

(3) wskazanie desygnatu pojęcia „program opcji menedżerskich” w prawie polskim oraz określenie, 

jakie założenia powinna spełniać optymalna konstrukcja normatywna programu opcji menedżer-

skich w krajowym prawie spółek kapitaowych, 

(4) analiza źródła, natury jurydycznej, treści oraz zasad ustanawiania opcji nabycia akcji (call 

option), jako instrumentu prawnego stanowiącego centralny element struktury programu opcji 

menedżerskich, 

(5) identyfikacji instytucji najbardziej odpowiadających prawnoekonomicznej naturze programu 

opcji menedżerskich na gruncie legis latae. 

6. W konsekwencji przyjętych tez i celów badawczych, wywód będzie się odbywał przy 

uwzględnieniu szerokiego spektrum problematyki dogmatycznoprawnej, teoretycznoprawnej, prawno-

ekonomicznej oraz prakseologicznej związanej z omawianym tematem, co ma umożliwić wyjście 

poza ramy konwencjonalnych wyjaśnień, dotarcie do rdzenia opisywanej instytucji oraz spojrzenie na 

nią z pułapu metodologii drugiego stopnia. Podstawową metodą dyskursu jest wykorzystanie dogma-

tyki prawa do tak zaprogramowanej egzegezy przepisów prawa spółek i rynku kapitałowego oraz za-

sad ładu korporacyjnego, aby derywowana konstrukcja normatywna programu opcji menedżerskich 

była nie tylko zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, lecz również spójna z jej aksjologicznym 

uzasadnieniem, funkcją ekonomiczną, prakseologicznym zastosowaniem oraz teoretycznym podbu-

dowaniem, znajdujących odzwierciedlenie w koncepcji „płacy za wyniki” („pay for performance”).
4
 

 Innymi słowy, celem prezentowanej rozprawy jest odnalezienie prywatnoprawnej „anatomii” 

konstrukcji normatywnej programu opcji menedżerskich w polskim prawie spółek i rynku kapitałowe-

go, przy uwzględnieniu ekonomicznej „logiki” analizowanej instytucji. Rozważania prowadzone są w 

oparciu o metodę dogmatyczną, wraz z suplementarnym zastosowaniem metody komparatystycznej, 

                                                 
4
 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 18–19, 162–164. Por. wywód na temat 

problematyki i metod badawczych nauk prawnych [w:] Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 26., Warszawa 

2006, s. 257–261. 
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funkcjonalnej oraz ekonomicznoprawnej.
5
 W toku wywodu czynione są również odwołania do przy-

kładów empirycznych z praktyki obrotu. Ponadto, w trakcie dyskursu na temat instytucji o stricte eko-

nomicznej genezie, charakterze i funkcji, jak w przypadku programu opcji menedżerskich, przedsta-

wiciel nauk prawnych powinien zważyć, że prawo jest jedynie narzędziem stosowanym dla osiągnię-

cia zamierzonego celu gospodarczego. Należy mieć zatem na uwadze, aby narzędzie to było stosowa-

ne w sposób jak najmniej uciążliwy dla uczestników obrotu, a jednocześnie gwarantowało efektywną 

ochronę interesu prawnego wszystkich stron danego stosunku prawnego. 

7. Problematyka programu opcji menedżerskich dotyczy instytucji o różnorodnej strukturze 

pojęciowej i skomplikowanym charakterze prawnym. Przedstawiane rozważania koncentrują się na 

zagadnieniach prawa prywatnego.
6
 Fundamenty unormowania analizowanej materii zakotwiczone są 

w prawie cywilnym, prawie spółek, prawie papierów wartościowych oraz prywatnoprawnej sferze 

prawa rynku kapitałowego. Ścisłe związki pomiędzy tak kluczowymi działami prawa sygnalizują na 

tym etapie kompleksowy charakter omawianej problematyki. W ujęciu szerszym, analizowana tema-

tyka dotyka większej ilości dyscyplin prawniczych zahaczając np. o zagadnienia prawa podatkowego, 

prawa rachunkowości, prawa pracy, prawa ochrony danych osobowych, czy prawa karnego. Niemniej, 

refleksje na temat towarzyszących dziedzin prawa prezentowane są w zakresie minimalnym, jedynie 

gdy wymaga tego tok dyskursu bądź w celu bardziej uniwersalnego ukazania omawianej instytucji. W 

rozprawie na temat programu opcji menedżerskich, w której zasadniczy rdzeń wywodu opiera się na 

języku prawniczym, nie sposób jednak uniknąć przywołania kluczowych pojęć, teorii lub zjawisk 

ekonomicznych w niezbędnym zakresie powiązanym z problematyką. Całkowita alienacja rozważań 

teoretycznoprawnych od języka ekonomii byłaby zresztą niemożliwa w przypadku opisu instytucji, 

której geneza, uwarunkowania i funkcje są stricte ekonomiczne, co jest bezdyskusyjne w niniejszym 

przypadku. Byłaby ona zresztą niecelowa lub wręcz niewskazana, jeżeli zabieg przeciwny daje się 

pogodzić z korzyścią dla obu nauk. 

 8. Rozprawa prezentuje rozważania teoretycznoprawne koncentrujące się wokół pojęcia, cha-

rakteru prawnego i konstrukcji jurydycznej programu opcji menedżerskich, mającego spełniać funkcje 

motywacyjne dla członków władz spółek. Poza zakres wywodu wyłączone zostały zagadnienia innych 

programów wynagrodzeń kapitałowych (np. programów „wirtualnych” instrumentów kapitałowych) 

ze względu na ich odmienne uwarunkowania prawne. Dyskurs nie obejmuje również programów opcji 

i akcjonariatu pracowniczego, jako adresowanych do innej grupy podmiotów, a w efekcie spełniają-

                                                 
5
 Szerzej na temat metod wykładni, zob. Z. Radwański, M. Zieliński [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1. 

Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 452–480, Nb 113–185; S. Wronkowska, 

Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 14–15. 
6
 Warto jednak podkreślić, że koncepcja podziału na prawo prywatne i publiczne w odniesieniu do współcze-

snego prawa spółek i rynku kapitałowego stanowią złożone zagadnienie prawne. Zwłaszcza prawo rynku kapita-

łowego stanowi dziś multidyscyplinarny konglomerat norm o charakterze prywatno- i publicznoprawnym. W 

ramach pierwszej sfery scalają się w złożoną regulację normy przede wszystkim prawa cywilnego, obejmujące 

również tradycyjnie rozumianą problematyką prawa papierów wartościowych, prawo spółek oraz „publicznego” 

obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi. Gros przepisów publicznoprawnych rynku kapi-

tałowego ma jednak charakter administracyjnoprawny i prawnokarny. Zob. A. Chłopecki [w:] System Prawa 

Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 749–751, Nb 

1–3. Więcej na temat zasadności i konsekwencji rozróżnienia pomiędzy prawem prywatnym i publicznym, wraz 

ze wskazaniem na obszary graniczne, w których niektóre normy dotyczą tych samych zagadnień ujmowanych z 

różnej perspektywy, zob. S. Włodyka, Problem struktury prawa, PiP 1995, Nr 4, s. 3–22; J. Nowacki, Prawo 

publiczne – prawo prywatne, Katowice 1992. 
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cych odmienne założenia teoretycznoprawne, funkcjonalne i gospodarcze. Z drugiej strony, rozważa-

nia na temat natury jurydycznej programu opcji menedżerskich prezentowane są na tle szerszej pro-

blematyki teorii i funkcji wynagradzania kadry zarządzającej za pomocą instrumentów kapitałowych, 

co ma na celu opis genezy oraz cenę funkcji ekonomicznej instytucji oryginalnie projektowanych jako 

stock option plans. 

 Wywód prowadzony jest w odniesieniu do spółki akcyjnej, w której najwyraźniej skupia się 

całokształt istotnych zagadnień i problemów prawnych. Szczególna uwaga została poświęcona regula-

cji spółki publicznej, w znaczeniu przyjętym przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Praca doko-

nuje nadto analizy zasad corporate governance w obszarze wynagrodzeń motywacyjnych, a także 

podejmuje próbę wprowadzenia oraz systematyzacji niezbędnej nomenklatury. Przez wzgląd na eko-

nomikę wywodu rozprawa nie analizuje funkcjonowania programów motywacyjnych w ramach alter-

natywnego systemu obrotu. Dyskurs nie obejmuje również możliwości ustanawiania programów opcji 

menedżerskich w spółce europejskiej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ani spółce komandy-

towo-akcyjnej. Z uwagi na trwające prace legislacyjne rozprawa nie odnosi się tematyki programów 

opcji menedżerskich w ramach prawa grup spółek, poza koniecznym zakresem wynikającym z obo-

wiązujących przepisów prawa lub postulatów de lege ferenda. Kwestią wymagającą osobnego opra-

cowania jest szeroka problematyka cywilnej i karnej odpowiedzialności członków organów statuto-

wych (zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia) oraz innych osób uczestniczących w projek-

towaniu, uchwalaniu i realizowaniu programu opcji menedżerskich. Praca nie zajmuje się również 

wykładnią przepisów ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306) z uwagi na ograniczenia w jej zakresie przedmiotowym i 

podmiotowym skutkujące brakiem możliwości zastosowania programów opcji menedżerskich w 

przedsiębiorstwach objętych zakresem unormowania tego aktu. 

9. Niniejsza praca składa się z wprowadzenia, czterech części podzielonych na dziewięć roz-

działów, oraz z zakończenia. Część pierwsza prezentuje zagadnienia wprowadzające oraz systemowe. 

W rozdziale pierwszym poczyniono podstawowe ustalenia terminologiczne w odniesieniu do pojęcia 

programu opcji menedżerskich, wyjaśniono znaczenie terminu wynagrodzenie kadry kierowniczej 

spółki akcyjnej, dokonano klasyfikacji form wynagrodzeń kapitałowych, przedstawiono zarys koncep-

cji partycypacji finansowej pracowników oraz przybliżono pojęcia prawa opcji i opcji na akcje. Roz-

dział drugi poświęcony został ekonomicznoprawnej genezie oraz historii rozwoju oryginalnej instytu-

cji programu opcji menedżerskich i koncepcji płacy za wyniki. Przybliżono również zarys rozwoju 

wynagrodzeń kapitałowych w polskich warunkach oraz przytoczono dane empiryczne na temat zasto-

sowania programów opcji menedżerskich na krajowym rynku kapitałowym. Opisano nadto ryzyka 

wiążące się z wdrażaniem systemów opcyjnych, przybliżono krytyczne wypowiedzi na ich temat z 

piśmiennictwa oraz zaprezentowano specyfikę funkcjonowania programów opcji menedżerskich w 

Polsce. 

 W części drugiej zaprezentowano rozważania prawnoporównawcze i poświęcone prawu Unii 

Europejskiej. W rozdziale trzecim dokonano komparatystycznej oceny instytucji programu opcji me-

nedżerskich zarówno w świetle rozwiązań legislacyjnych przyjętych w wiodących jurysdykcjach, po-

siadających dłuższe doświadczenia w jej zastosowaniu, jak również związanych z nią poglądów dok-

trynalnych. Celem analizy prawnoporównawczej jest określenie zakresu, charakteru oraz przyczyn 
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różnic występujących pomiędzy poszczególnymi unormowaniami, co odpowiada standardom współ-

czesnej komparatystyki prawniczej.
7
 Badania prawnoporównacze skupiają się co do zasady na trzech 

obszarach zagadnień: pojęciu programu menedżerskich, jego konstrukcji normatywnej oraz zasadach 

ładu korporacyjnego i obowiązkach informacyjnych z nim związanych. Rozdział czwarty dedykowany 

został unormowaniu prawa europejskiego, w ramach którego na szczególną uwagę zasługują unijne 

zalecenia corporate governance dotyczących struktury i funkcji systemów wynagrodzeń opartych na 

zmiennych składnikach wynagrodzenia, w tym programów opcyjnych. 

 Celem części trzeciej jest analiza „materialnej” treści programu opcji menedżerskich w prawie 

polskim oraz wskazanie jego przedmiotu. Rozdział V poświęcono na przedstawienie własnego stano-

wiska w kwestii znaczenia i treści programu opcji menedżerskich, dokonano systematyki cech mode-

lowego programu, opisano relację pomiędzy programem opcji menedżerskich a unormowaniem przy-

znawania praw do objęcia akcji w zamian za udział w zysku,  a także przedstawiono analizę prawną 

podstawowych dokumentów tworzących program opcji menedżerskich, tj. uchwały o ustanowieniu 

programu, regulaminu programu oraz umów uczestnictwa w programie (umów opcyjnych). Rozważa-

nia w rozdziale VI skupiają się na szczegółowej ocenie charakteru prawnego opcji kupna akcji, stano-

wiącej podstawowy instrument realizacji programu motywacyjnego. 

 Część czwarta prezentuje kluczowe dla niniejszej pracy wywody poświęcone konstrukcji 

normatywnej programu opcji menedżerskich w prawie polskim. Rozdział siódmy rekonstruuje proces 

wdrożenia programu opcji menedżerskich realizowanego przez spółkę w oparciu o emisję akcji i ana-

lizuje jego przesłanki. Dyskurs w rozdziale ósmym koncentruje się na programie wykorzystującym 

nabycie akcji własnych. Rozdział dziewiąty prezentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem 

programów opcji menedżerskich na rynku kapitałowym oraz uwagi w przedmiocie polskich zasad 

ładu korporacyjnego. 

 Rozważania wieńczy zakończenie składające się z podsumowania wywodu, oceny osiągnię-

tych wniosków de lege lata oraz sformułowania postulatów de lege ferenda.  

 10. Problematyka programów opcji menedżerskich nie wzbudziła jak dotychczas w Polsce 

ożywionej dyskusji w stopniu takim, jak w krajach o bardziej rozwiniętych gospodarkach rynkowych. 

Przełożyło się to proporcjonalnie na niewielką ilość publikacji, z których większość ma charakter eko-

nomiczny. W piśmiennictwie prawa spółek i rynku kapitałowego temat jest poruszany wzmiankowo 

lub tylko przy okazji omawiania innych instytucji. Zważywszy, że niniejsza praca ma na celu wypeł-

nienie luki w polskim piśmiennictwie prawa spółek w dziedzinie programów opcji menedżerskich, 

stanowi ona niemal organiczną rekonstrukcję tego pojęcia i konstrukcji prawnej w krajowych warun-

kach. W świetle kompleksowej relacji zagadnień prawnych i kontrowersyjnych zjawisk rynkowych 

związanych z analizowaną instytucją, nie powinno być nadużyciem stwierdzenie, że poświęcenie po-

jęciu i konstrukcji prawnej programu opcji menedżerskich opracowania monograficznego w zasadzie 

nie wymaga usprawiedliwiania. 

 

Kraków, styczeń 2011 r. 

  

                                                 
7
 K. Zweigert, H. Kötz, Introduction to Comparative Law, wyd. 3, Oxford 1998, s. 32–47; por. R. Tokarczyk, 

Komparatystyka prawnicza, Kraków 2005. 
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Część I. Zagadnienia wprowadzające i systemowe 
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Rozdział I. Zagadnienia ogólne 

1.1. Znaczenie terminu „program opcji menedżerskich” 

1.1.1. Brak definicji legalnej terminu „program opcji menedżerskich” 

 Termin „p r o gr a m  o p c j i  me n e d ż e r s k i c h ” nie posiada w polskim prawie definicji le-

galnej, ani nie jest samodzielnym pojęciem normatywnym. Jest on używany dla oznaczenia instytucji 

charakteryzującej się złożonym charakterem prawnym, unormowanej w polskim prawie regulacją 

rozproszoną, szczątkową i daleką od doskonałej. Niemniej, przedmiotowe pojęcie ma charakter auto-

nomiczny. Znajduje ono szerokie zastosowanie praktyczne, o czym przekonuje lektura prospektów 

emisyjnych lub memorandów informacyjnych zagranicznych i krajowych spółek publicznych, jak 

również wypowiedzi w literaturze prawnej i ekonomicznej oraz artykułów z prasy codziennej poświę-

conych instytucjom prawa spółek i rynku kapitałowego. Powyższe prowadzi do wniosku, że wyraże-

nie to na gruncie legis latae stanowi jedynie t e r m i n u s  t e c h n i c u s  j ę z y k a  p r a wn i c z e go . 

 W sytuacji braku definicji normatywnej danego pojęcia wstępnym i podstawowym problemem 

badawczym jest poszukanie desygnatu analizowanej nazwy, a następnie stwierdzenie, co składa się na 

jej treść, znaczenie oraz zakres. Z punktu widzenia formalnego proces ten powinien odbywać się w 

ramach jednego z trzech działów logiki, czyli semiotyki, jako ogólnej nauki o znakach słownych (ję-

zykowych), a zwłaszcza jej podkategorii badającej stosunki zachodzące między znakami językowymi, 

a tym, do czego znaki te się odnoszą (semantyka).
8
 Teoretycznie mogłoby się wydawać, że wykorzy-

stanie jednego z działów logiki jako narzędzia koncepcyjnego, może umożliwić wskazanie desygnatu i 

treści terminu „program opcji menedżerskich” poprzez analizę nazw indywidualnych składających się 

na tę nazwę złożoną. Trudno jednak uznać za celową analizę językową lub etymologiczną wyszcze-

gólnionych elementów określenia „program opcji menedżerskich”, gdyż wynik egzegezy leksykalnej 

nie prezentuje wartości naukowej z punktu widzenia potrzeb niniejszej rozprawy. Zabieg ten gwaran-

tuje bowiem sukces jedynie połowiczny. Jakkolwiek można jeszcze dopatrywać się sensu w odwoła-

niu do leksykalnego znaczenia pojęcia „program”,
9
 posunięciem jałowym z punktu widzenia nauki 

prawa będzie identyfikacja desygnatu terminu „opcja menedżerska” drogą konotacji z indywidualnymi 

znaczeniami składających się na niego słów „opcja” i „menedżerski”, np. przy wykorzystaniu Uniwer-

salnego słownika języka polskiego PWN lub Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 

W. Kopalińskiego. Dzieje się tak, gdyż w rzeczywistości kryje się za nim instytucja o zindywiduali-

zowanych cechach i skonkretyzowanej funkcji ekonomicznoprawnej. 

 Rekapitulując, pełnego znaczenia analizowanego terminu nie da się dekodować poprzez od-

wołanie do reguł języka naturalnego. Właściwą płaszczyzną wykładni omawianego pojęcia są nauki 

prawne, przy subsydiarnym zastosowaniu wybranych pojęć z zakresu nauk ekonomicznych. 

                                                 
8
 Zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 26., Warszawa 2006, s. 9–10. 

9
 Tym mianem określa się „założenia określonego typu działalności i wytyczne działania mającego te zało-

żenia realizować. Istota programu sprowadza się do „wyznaczenia ram czasowych dla tej działalności oraz 

przedstawienia poszczególnych sekwencji podejmowanych w tym czasie działań.” (tak R. Kużdowicz, M. Ro-

śniak–Rutkowska, Program emisji obligacji – ramy normatywne, PPH 2005, Nr 3, s. 51). Trudno jednak nie 

odnieść wrażenia, że bardziej trafne jest prostsze i krótsze sformułowanie, w myśl którego pod pojęciem „pro-

gram” rozumie się tradycyjnie „zespół działań planowych, celowych, powiązanych funkcjonalnie i skoordyno-

wanych w czasie” (zob. M. Bucholc, Skup akcji własnych a zasada ochrony informacji poufnej w prawie UE, 

PiPUE 2005, Nr 2 s. 14). 
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1.1.2. Termin „program opcji menedżerskich” na tle zróżnicowanej terminologii 

 Brak normatywnego charakteru terminu program opcji menedżerskich, czyli jego nieobecność 

w języku prawnym, nie przesądza o nieprzydatności lub niemożności jego zastosowania w języku 

prawniczym.
10

 Omawianym pojęciem posługują się wprost autorzy w literaturze prawniczej.
11

 Wyra-

żenie to wykorzystał niedawno polski ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy z 13.6.2008 r. 

nowelizującej k.s.h.
12

 Funkcjonuje ono również w orzecznictwie sądów polskich, organów skarbo-

wych oraz w języku oficjalnych decyzji instytucji rynku kapitałowego.
13

 Bez wątpienia nie sposób 

pominąć okoliczności, że omawiane pojęcie znajduje bogate zastosowanie w praktyce polskich spółek 

kapitałowych. „Programy opcji menedżerskich” wdrożyło do tej pory wiele spółek akcyjnych.
14

 

 Jednocześnie w braku ustalonego charakteru normatywnego pojęcia określającego instytucję, 

której desygnatem jest termin program opcji menedżerskich, w obrocie funkcjonuje wiele innych nazw 

próbujących z mniejszym lub większym powodzeniem oddać złożony charakter konstrukcji wynagro-

dzenia opartego na instrumentach opcyjnych. Ich analiza może ułatwić proces prawidłowej rekon-

strukcji pojęcia program opcji menedżerskich na potrzeby prowadzonych rozważań. W polskiej dok-

trynie prawniczej powstał szereg odmiennych zwrotów o charakterze określeń równoważnych znacze-

                                                 
10

 Na temat rozróżnienia pomiędzy językiem prawnym a prawniczym, zob. B. Wróblewski, Język prawny i 

prawniczy, Kraków 1948. 
11

 M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szu-

mańskiego, Warszawa 2005, s. 19, Nb 40; M. Romanowski, „Okresy zamknięte” w prawie rynku kapitałowego a 

opcje menedżerskie, PPH 2007, Nr 5, s. 18–25; M. Romanowski, Pojęcie warunkowego podwyższenie kapitału 

zakładowego, PPH 2001, Nr 1, s. 28–34; M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego a 

ustawowe prawo poboru, PiP 2003, Nr 10, s. 55–66; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 

wyd. 3, Warszawa 2009, art. 362, pkt 4, s. 715–716 oraz art. 412
2
, pkt 3, s. 850–851; M. Gutowski, Umowa 

opcji, Kraków 2003, passim; M. Pawełczyk, Subemisja usługowa a program opcji menedżerskich, Jurysta 2003, 

Nr 3–4, s. 50–52; T. Sójka, Obowiązki informacyjne spółek publicznych a corporate governance, [w:] M. Cej-

mer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 3, Kraków 2006, s. 259; M. Goszczyk, Zmiany 

statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 430, Nb 68, art. 451, 

Nb 8; T. Sójka (red.), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, LEX 2010, art. 3, uw. 25. 
12

 Uzasadnienie projektu do ustawy z 13.6.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, Sejm RP 

VI kadencji, druk nr 224. 
13

 Zob. m.in. wyrok NSA w Warszawie z 29.1.2009 r., sygn. II FSK 1560/07, LEX nr 508207 oraz uchwałę 

nr 137 KPWiG z 3.3.2000 r., Dz.Urz.KPWiG.00.3.64. 
14

 Spośród nich tytułem przykładu wymienić można: Bank PeKaO S.A., BRE Bank S.A., ComArch S.A., 

Dom Development S.A., Emperia Holding S.A., Getin Holding S.A., Grupę Kęty S.A., Koelner S.A., Lentex 

S.A., Mieszko S.A., Multimedia Polska S.A., Polnord S.A., Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., Redan S.A., 

Sygnity S.A., TELL S.A., WSiP S.A. oraz Zelmer S.A. Zob. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2008 r., s. 127–130; BRE Bank S.A., I Program opcji menedżerskich z maja 

2000 r. (zob. www.brebank.pl); ComArch S.A., RB nr 4/2007 z 13.2.2007 r. (zob. www.comarch.pl); Dom 

Development S.A. (zob. http://www.domdevelopment.com.pl); Emperia Holding S.A., uchwała nr 26 ZWZ z 

26.6.2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę trzyletniego (2008–2010) Programu Opcji 

Menedżerskich (zob. www.emperia.pl); Getin Holding S.A., RB nr 040/2008 z 9.5.2008 r. (zob. www.getin.pl; 

Grupa Kęty S.A., RB nr 37/2006 z 22.6.2006 r., (zob. www.gk-kety.com.pl); Koelner S.A., RB nr 36/2007 z 

4.7.2007 r. (zob. www.koelner.pl); Lentex S.A., RB nr 11/2004 z 20.4.2004 r. (zob. www.lentex.com.pl); 

Mieszko S.A., RB nr 20/2006 z 13.10.2006 r. (zob. www.mieszko.pl); Multimedia Polska S.A., RB nr 14/2009 z 

12.2.2009 r.; Polnord S.A., RB nr 110/2007 z 5.12.2007 r. (zob. www.polnord.pl); Polska Grupa Farmaceutycz-

na S.A., RB nr 46/2008 z 20.6.2008 r. (zob. www.pfg.com.pl); Redan S.A., RB nr 10/2004 z 5.4.2004 r. (zob. 

www.redan.com.pl); Sygnity S.A., memorandum informacyjne z 9.5.2007 r. (zob. www.sygnity.pl); TELL S.A. 

(zob. www.tell.pl); Unibep S.A., RB nr 63/2009 z 16.12.2009 r. (zob. www.parkiet.com/artykul/879633.html;) 

WSiP S.A., RB nr 62/2007 z 11.12.2007 r. (zob. www.wsip.pl); Zelmer S.A., uchwała ZWZ z 12.7.2006 r. (zob. 

http://www.zelmer.pl). 

http://www.brebank.pl/
http://www.comarch.pl/
http://www.domdevelopment.com.pl/
http://www.emperia.pl/
http://www.getin.pl/
http://www.gk-kety.com.pl/
http://www.koelner.pl/
http://www.lentex.com.pl/
http://www.mieszko.pl/
http://www.polnord.pl/
http://www.pfg.com.pl/
http://www.redan.com.pl/
http://www.sygnity.pl/
http://www.tell.pl/
http://www.parkiet.com/artykul/879633.html
http://www.wsip.pl/
http://www.zelmer.pl/
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niowo (synonimów), wyrazów bliskoznacznych lub zapożyczeń językowych, nawiązujących do anali-

zowanego określenia. Do najbardziej reprezentatywnych przykładów z literatury zaliczyć można okre-

ślenia (i) „system wynagrodzeń pracowniczych odłożonych w czasie [...] w formie opcji nabywania 

akcji spółki”,
15

 (ii) „akcjonariat menedżerski” oparty na „opcjach menedżerskich”,
16

 (iii) „opcje zaku-

pu akcji spółki”,
17

 (iv) „program motywacyjny oparty na akcjach lub podobnych instrumentach”,
18

 (v) 

„menedżerski plan opcji na akcje”,
19

 (vi) „programy motywacyjne (tzw. opcje menedżerskie i pracow-

nicze),”
20

 czy (vii) „opcje menedżerskie”.
21

 W zależności od konkretnego przypadku i konotacji przy-

znanej pojęciu bazowemu, pozostają one wobec niego w relacji zamienności, nadrzędnością, podrzęd-

ności lub krzyżowania się zakresów.
22

 

 Przechodząc na grunt aktów prawnych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na unormo-

wanie instytucji związanych bezpośrednio lub pośrednio z regulacją programu opcji menedżerskich, 

takich jak (i) „propozycja nabycia lub wydanie papierów wartościowych przez emitenta lub przez 

jednostkę powiązaną, aktualnym lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom emitenta lub tej 

jednostki powiązanej”;
23

 (ii) „oferta (nabycia akcji emitenta) skierowana do pracowników lub osób 

wchodzących w skład statutowych organów emitenta”;
24

 (iii) „program motywacyjny lub premiowy 

oparty na kapitale emitenta”;
25

 oraz (iv) „program, z którego wynikają udziały pracowników oraz in-

nych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitało-

wej, do której należy jednostka.”
26

 Większość z powołanych przepisów dotyczy regulacji polskiego 

rynku kapitałowego, do którego odnoszą się również zalecenia Komisji Europejskiej 2004/913/WE 

oraz 2009/385/WE dotyczące odpowiednich systemów wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych 

na giełdzie, odwołujące się wprost do „systemów wynagrodzeń, w ramach których dyrektorzy wyna-

gradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji bądź otrzymują wynagrodze-

nie w oparciu o zmiany cen akcji” („schemes under which directors are remunerated in shares, share 

options or any other right to acquire shares or to be remunerated on the basis of share price move-

                                                 
15

 S. Sołtysiński, Akcje i obligacje jako instrumenty wynagrodzeń odroczonych dla kadry kierowniczej i pra-

cowników w spółkach akcyjnych, Humanizacja Pracy – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2000, Nr 6. 
16

 A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumań-

skiego, Warszawa 2006, s. 97, Nb 170; A. Szumański, Nazwane i nienazwane tytuły uczestnictwa w spółce ak-

cyjnej, [w:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu 

Młynarczykowi, Gdańsk 2005, s. 106. 
17

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 362, Nb 20, s. 537. 
18

 A. Kidyba, Komentarz KSH, LEX 2009, art. 422 k.s.h. 
19

 M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 71. 
20

 A. Opalski, Reforma kapitału zakładowego spółek akcyjnych – implementacja dyrektywy 2006/68/WE do 

prawa polskiego, PPH 2008, Nr 9, s. 5; M. Romanowski, A. Opalski, Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 

reformująca niektóre założenia instytucji kapitału zakładowego, Dodatek do MoP 2009, Nr 14. 
21

 S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. V, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, pkt 2.6.1., 

Nb 198–199. 
22

 Na temat rodzajów stosunków między zakresami nazw, zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 26., 

Warszawa 2006, s. 38–43. 
23

 Art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. d OfertaPublU. 
24

 Art. 159 ust. 1b pkt 6 ObrIFinU. 
25

 § 91 ust. 6 pkt 17 rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych z 2009 r. oraz w pkt. 10 lit. B do-

datkowych not objaśniających do rozporządzenia ws. zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych z 2005 r. 
26

 Art. 3 ust. 1 pkt 23 d RachU. 
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ments”). Różne powiązane określenia znajdują się w kilku innych unijnych aktach prawnych by 

wspomnieć jedynie o drugiej dyrektywie, dyrektywach: prospektowej oraz ws. nadużyć na rynku, jak 

również rozporządzeniu ws. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, których analiza, w kon-

tekście problematyki programów opcji menedżerskich, została przedstawiona w rozdz. IV pracy. 

 Jeżeli chodzi o praktyki polskich spółek akcyjnych, częstym określeniem dla systemów wyna-

grodzenia opartych na instrumentach kapitałowych – obok rekonstruowanego określenia „bazowego” 

– jest zakresowo szerszy termin „p r o g r a m mo t yw a c y j n y ”. Źródła tego zjawiska można doszu-

kiwać się z jednej strony w nawiązaniu do ekonomicznego celu systemów wynagrodzeń kapitałowych, 

a z drugiej w obowiązującej w latach 2001–2005 regulacji posługującej definicją legalną tej właśnie 

instytucji, zawartą w § 2 ust. 1 pkt 58 ProspEmR z 2001 r., powtórzonej następnie w identycznej po-

staci w § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR z 2004 r.
27

 W efekcie wiele spółek wprowadziło różnorodne pro-

gramy wynagrodzenia kapitałowego właśnie pod nazwą programu motywacyjnego.
28 Z drugiej jednak 

strony można wskazać przykłady spółek uchwalających programy motywacyjne z zastrzeżeniem, że 

nie stanowią one „programów motywacyjnych” w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR z 2004 r.
29

 

Jak była mowa wyżej, tym samym pojęciem normatywnym, lecz bez charakteru definicji legalnej, 

operuje aktualnie § 91 ust. 6 pkt 17 InfBieżOkresR. 

1.1.3. Termin „program opcji menedżerskich” na tle prawnoporównawczym 

 Pojęcie i konstrukcja prawna programu opcji menedżerskich w zagranicznych systemach 

prawnych są przedmiotem głębszych rozważań w rozdz. III niniejszej pracy. Niemniej, podobnie jak 

w każdym przypadku dekodowania znaczenia terminu wywodzącego się z obcych systemów praw-

nych, wskazane jest posiłkowanie się argumentem prawnoporównawczym w ramach przeprowadzanej 

rekonstrukcji. Odwołując się zatem do płaszczyzny komparatystycznej stwierdzić należy, że najbliż-

szym odpowiednikiem terminu program opcji menedżerskich na gruncie jęz. angielskiego jest „stock 

option plan”, wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych, poprzedzony przymiotnikiem „executive” dla 

oddania jego „menedżerskiego” charakteru, bądź „incentive” dla podkreślenia funkcji motywacyjnej. 

W Wielkiej Brytanii dla tej samej instytucji używane jest wyrażenie „share option scheme”. W Niem-

                                                 
27

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.8.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien od-

powiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu zostało uchylone w 24.10.2005 r. przez ustawę o obrocie in-

strumentami finansowymi, lecz mimo to z uwagi na znaczenie wspomnianej definicji normatywnej programu 

motywacyjnego będzie ona przedmiotem rozważań w dalszej części rozprawy (zob. pkt 2.4.4). Należy dodać, że 

do pojęcia programu motywacyjnego odwoływał się również art. 7 ust. 5 uchylonego rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z 16.10.2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po 

opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, 

wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości 

prospektu oraz jego skrótu (cyt.: „TermWażnProspEmisR z 2001 r.”). 
28

 Z ich grona jedynie tytułem przykładu wymienić można spółki: Agora S.A., ALMA Market S.A., Aplisens 

S.A., ATM S.A., Atrem S.A., BRE Bank S.A., Bank PKO S.A., BZ WBK S.A., ComputerLand S.A., Cinema 

City International N.V., Decora S.A., Duda S.A., Intercars S.A., MCI Management S.A., Multimedia Polska 

S.A., Opoczno S.A., Rainbow Tours S.A., TVN S.A. oraz Vistula Group S.A. Zob. m.in. ALMA Market S.A., 

RB nr 48/2008 z 25.7.2008 r. (zob. www.almamarket.pl); Aplisens S.A., (zob. www.aplisens.pl); BZ WBK S.A., 

RB nr 35/2007 z 29.6.2007 r., wdrożenie Długoterminowego Programu Motywacyjnego II „Akcje za Wyniki” 

(zob. http://inwestor.bzwbk.pl); DECORA S.A., uchwała z 16.2.2005 r. ws. ustanowienia Programu Motywacyj-

nego (zob. http://www.decora.pl). 
29

 Np. Opoczno S.A., zob. uchwały ZWZ spółki z 15.3.2005 r. w związku z zamiarem wprowadzenia w pro-

gramu motywacyjnego dla wyższej kadry zarządzającej i nadzorczej. 

http://www.almamarket.pl/
http://www.aplisens.pl/
http://inwestor.bzwbk.pl/
http://www.decora.pl/
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czech wykorzystywanym odpowiednikiem jest Aktienoptionsprogramm bądź Aktienoptionspläne für 

Führungskräfte. Równocześnie, z uwagi na nienormatywny charakter tego określenia, często zdarza 

się w niemieckim piśmiennictwie bezpośrednie odwołanie do nomenklatury anglosaskiej, prowadzące 

w efekcie do sformułowań typu Stock Options Plan/Stock–Options–Pläne für Führungskräfte. Hisz-

pańskim odpowiednikiem executive stock option plan jest pojęcie „plan de opciones sobre acciones 

otorgadas a ejecutivos”. We języku francuskim funkcjonuje „plan d'options sur actions aux dirige-

ants”, a włoskim „piano/schema di opzione di acquisto di azioni dei dirigenti” lub „piano di stock 

option dei dirigenti”. W większości przypadków przywołane określenia nie mają charakteru norma-

tywnego, lecz są szeroko stosowane w piśmiennictwie i praktyce obrotu. Ich cechą wspólną jest jedno-

lita podstawa konstrukcyjna odwołująca się do pojęcia opcji na akcje (stock option, share option, Ak-

tienoption, opcion sobre acciones, option sur actions, opzione di acquisto di azioni). 

1.1.4. Definicja nominalna terminu „program opcji menedżerskich” 

 W świetle zarysowanych wyżej rozbieżności terminologicznych w zakresie analizowanej te-

matyki niezbędne jest sformułowanie operatywnej definicji terminu „program opcji menedżerskich”. 

Nie ulega wątpliwości, że na tym etapie rozważań nie jest możliwe przeprowadzanie rozwlekłych 

dywagacji teoretycznoprawnych na temat treści i charakteru prawnego komentowanego pojęcia, gdyż 

będzie to roztrząsane w następnych rozdziałach pracy. Zaprezentowane wyżej argumenty i przykłady 

umożliwiają natomiast wskazanie desygnatu pojęcia „program opcji menedżerskich”. Mając na uwa-

dze powyższe, uzasadnione jest stwierdzenie, że terminem „program opcji menedżerskich” będziemy 

określać p r o gr a m o p c j i  n a b y c i a  a k c j i  s k i e r o wa n y  d o  c z ł o n k ó w  w ł a d z  s p ó ł k i . 

Zaproponowana definicja ma charakter d e f i n i c j i  n o mi n a l n e j , czyli podającej informacje o zna-

czeniu definiowanego słowa lub wyrażenia, sformułowanej w języku drugiego stopnia. Jest ona tym 

samym czymś zupełnie innym rodzajowo niż wyrażana w języku pierwszego stopnia d e f i n i c j a  

r e a l n a , wskazująca jedyną i niepowtarzalną charakterystykę konkretnego przedmiotu lub instytucji.
30

 

Właściwe rozważania rekonstruujące „materialną treść” programu opcji menedżerskich zaprezento-

wano w pkt 5.3. Definicja ta ma również charakter utylitarny,
31

 a jednocześnie ma postać prawidłowej 

                                                 
30

 Szerzej na temat rozróżnienia między definicją realną a nominalną, zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, 

wyd. 26., Warszawa 2006, s. 44–45. 
31

 Równocześnie rozważyć należy uzasadnioną zapewne wątpliwość, czy istnieje potrzeba tworzenia utyli-

tarnej definicji nominalnej dla pojęcia program opcji menedżerskich, w braku jego definicji legalnej lub charak-

teru normatywnego. Doktryna prawa cywilnego przywiązana jest bowiem do fundamentalnej paremii Omnis 

definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset. (tł. łac.: wszelka definicja w prawie 

cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć, zob. Digesta 

50.17.202). Jednak, zdaniem autora, taka potrzeba istnieje i przemawia za nią kilka argumentów. Po pierwsze, 

funkcjonowanie kalejdoskopu pojęć wykorzystywanych zamiennie dla nazwania tych samych instytucji, lub 

używanie tej samej nazwy dla określania instytucji o nietożsamym charakterze, lecz wykazujących pewne struk-

turalne podobieństwa, nie jest stanem poprawnym z punktu widzenia metodologii wywodu i zasady pewności 

prawa. Po drugie, jednolitość nazewnictwa w stosunku do stypizowanej instytucji prawa spółek i rynku kapita-

łowego jest wartością nie tylko wysoce pożądaną, lecz wręcz wymaganą z punktu widzenia praktyki obrotu, 

zważywszy na specyfikę rynku kapitałowego oraz ryzyka z związane z wykorzystywaniem programów opcji na 

akcje jako komponentów płacy kierownictwa spółek. Po trzecie, zaprezentowana definicja pełni rolę systematy-

zującą, umożliwiając dalszą klasyfikację innych instytucji wchodzących w zakres systemów wynagrodzeń opar-

tych na instrumentach kapitałowych. Po czwarte, nazwa program opcji na akcje dla menedżerów występuje w 

innych językach dla określenia tej samej instytucji – programu opcji menedżerskich, która jednak w Polsce zo-

stała przyjęta na wielu wariantach. W końcu, okoliczność, że sformułowana definicja ma charakter nominalny, 
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definicji równościowej, gdyż składa się na nią definiendum, zwrot łączący i definiens, które zbudowa-

ne jest zgodnie z regułą definitio fit per genus et differentiam specificam.
32

 

1.2. Interdyscyplinarny charakter problematyki programu opcji menedżerskich 

1.2.1. Uwaga ogólna 

 Problematykę związaną z instytucją programu opcji menedżerskich cechuje wielopłaszczy-

znowy wymiar, uzasadniający twierdzenie o jej i n t e r d y s c y p l i n a r n y m c h a r a k t e r z e . Cechą 

wyróżniającą tę interdyscyplinarność jest istnienie punktów stycznych pomiędzy zakresami poszcze-

gólnych dziedzin i zagadnień, co czyni całość równie skomplikowaną, co fascynującą. Zważywszy, że 

większość rozważań prezentowanych w niniejszej pracy poświęcona jest instytucjom prawa prywat-

nego, wspominaną interdyscyplinarność należy na tym etapie zasygnalizować, czyniąc wzmiankę o 

sferach, w których przejawia się ona najwydatniej.
33

 

1.2.2. Nauki ekonomiczne 

 Idea wynagradzania kadry zarządzającej opcjami na akcje, jako sposobu motywacji i zapobie-

gania konfliktom wynikającym ze stosunku agencji, przyjęła kształt koncepcji teoretycznej ukształto-

wanej w n a u ka c h  e k o n o mi c z n yc h  w II poł. lat 70. XX w. (zob. pkt. 2.1). Geneza, uzasadnienie 

oraz cel zastosowania programów opcji menedżerskich mają podłoże stricte ekonomiczne. Uwaga 

nauk ekonomicznych w tej dziedzinie skupia się głównie na teoriach firmy w neoklasycznej mikro-

ekonomii (neoclassical theory of the firm), nauki o finansach
34

 (financial economics), teorii agencji 

(agency theory) i relacjach pomiędzy „pryncypałem” a „agentem” (principal – agent conflict) oraz na 

samej koncepcji wynagrodzenia motywacyjnego, jako płacy za wyniki (pay for performance) i wyko-

rzystania w tym celu różnego zestawu instrumentów kapitałowych. Nauki ekonomiczne umożliwiają 

nadto pomiar efektywności systemów wynagrodzenia oraz odpowiedni dobór parametrów programu, 

jak również oferują modele określania wartości opcji
35

 (Black–Scholes; Black–Scholes–Merton, etc.). 

Warto nadmienić, że w wyniku popularności oraz wagi praktycznej problematyka motywacyjnego 

wynagradzania kadry zarządzającej za pomocą opcji na akcje stanowi przedmiot badań nowopowsta-

łych lub ewoluujących działów nauk ekonomicznych, jak corporate finance,
36

 labour economics, ma-

                                                                                                                                                         
tj. formalny, a nie realny, czyli merytoryczny, w wyniku czego nie tworzy nowej instytucji w systemie prawa 

prywatnego, a jedynie nazywa to, co już od pewnego czasu zdaje się funkcjonować pod postacią różnych wyra-

zów bliskoznacznych, znosi ryzyko naruszenia przywołanej premii z Digestów. 
32

 Tł. łac.: definicja polegać ma na podaniu rodzaju i różnicy gatunkowej. Szerzej na temat tworzenia defini-

cji oraz ich rodzajów ze względu na ich budowę, zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 26., Warszawa 

2006, s. 48–52.  
33

 Więcej na ten temat wieloaspektowego charakteru problematyki programów opcji menedżerskich, zob. A. 

Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, E. Poutsma, J. Sesil, Theoretical study on stock options in small and medium 

enterprises. Final Report to the European Commission, Manchester 2002. 
34

 Zamiast wielu, zob. J. Eichberger, I.R. Harper, Financial Economics, Oxford–New York 1997. 
35

 Wartość i znaczenie wzorów matematycznych dla modeli obliczania wartości opcji najlepiej symbolizuje 

fakt, że ich autorom (Myronowowi Scholes oraz Robertowi Merton; Fischer Black zmarł w 1995 r.) przyznano 

nagrody Nobla w dn. 14.10.1997 r. Zob. B.J. Hall, The Pay to Performance Incentives of Executive Stock Op-

tions, NBER Working Paper 1998, Nr 6674, s. 2; J.–P. Castagnino, Derivatives. The Key Principles, wyd. 3, 

Oxford–New York 2009, pkt 4.53, s. 49. 
36

 Corporate finance jest nauką o finansowaniu przedsiębiorstw, czyli działem inżynierii finansowej w spół-

kach kapitałowych. A. Szumański mianem corporate finance określa „naukę o sposobach pozyskiwania środków 
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nagerial business, a nawet psychologicznych studiów nad zachowaniami kadry zarządzającej spółka-

mi, znajdujących odzwierciedlenie w rozwijających się badaniach naukowych nad ekonomią behawio-

ralną (behavioural economics) i behawioralnym corporate finance.
37

 

1.2.3. Nauki prawne 

 Prawo jest natomiast dyscypliną zapewniającą ekonomicznej idei programu opcji menedżer-

skich zaplecze „logistyczno-techniczne”, czyli instrumentarium instytucjonalne oraz jurydyczne na-

rzędzia jej realizacji. Omawiana instytucja jest powiązana z prawem spółek handlowych, prawem 

rynku kapitałowego i papierów wartościowych, corporate governance, prawem cywilnym, prawem 

pracy, prawem podatkowym oraz prawem rachunkowości. Dokonując jedynie skrótowego przeglądu 

zagadnień można wskazać, że zagadnienia wchodzące w obręb regulacji p r a wa  s p ó ł e k  oraz 

p r a wa  r yn k u  k a p i t a ł o we g o  wiążą się z konstrukcją normatywną programu opcji menedżer-

skich, zastosowaniem papierów wartościowych bądź innych instrumentów finansowych ucieleśniają-

cych opcję nabycia akcji, procedurą podwyższania kapitału zakładowego, emisją akcji lub innych 

instrumentów finansowych, nabyciem akcji własnych, odpowiedzialnością członków organów spółek, 

obowiązkami informacyjnymi uczestników rynku, zagadnieniami sprawozdawczości finansowej oraz 

problematyką prawa grup spółek. Uwaga p r a wa  c yw i l n e g o , nieoderwana całkowicie od kontek-

stu prawa spółek, skupia się przede wszystkim na charakterze prawnym uprawnienia opcyjnego oraz 

umowy opcji (kontraktu opcyjnego), prawach i obowiązkach stron umowy opcji oraz umowy uczest-

nictwa w programie motywacyjnym, a także na kwestiach ewentualnego przenoszenia uprawnień na-

bytych w trakcie programu opcyjnego. Zagadnienia związane z wynagrodzeniem członków władz 

spółki mogą pozostawać również pod wpływem przepisów i orzecznictwa p r a wa  p r a c y ,
38

 choć ich 

zasięg jest mocno ograniczony w tym właśnie obszarze.
39

 Trudno kwestionować, że problematyka 

struktury programu opcyjnego oraz dochodów uzyskanych w efekcie jego realizacji podlega regulacji 

                                                                                                                                                         
finansowych przez spółki kapitałowe, celem zwiększenia ich potencjału ekonomicznego”, zob. A. Szumański 

[w:] System Prawa Prywatnego, t. 19, op. cit. [przyp. 16], s. 95–96. Z kolei M. Romanowski posługuje się poję-

ciem „nauki o finansach przedsiębiorstw”, zob. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie..., op. cit. [przyp. 

19], s. 4. Szerzej na temat pojęcia corporate finance w literaturze anglojęzycznej, zob. m.in. R. Brealey, S. 

Myers, Principles of Corporate Finance, New York 2003; E. Ferran, Principles of Corporate Finance Law, Ox-

ford–New York 2008; F.B. Cross, R.A. Prentice, Law and corporate finance, Cheltenham 2007; R. Burgess, 

Corporate finance law, wyd. 2, Londyn 1992; T. Baums, The Law of Corporate Finance in Europe – An Essay, 

Institut for Law and Finance Working Paper 2007, Nr 63; V. Brudney, W.W. Bratton, Brudney and Chirelstein‟s 

cases and materials on corporate finance, wyd. 4, New York 1993; R.T. McDermott, Legal Aspects of Corporate 

Finance, wyd. 4, (LexisNexis) Newark 2006. 
37

 Tak L. Loss, J. Seligman, T. Paredes, Securities Regulation, wyd. 4, t. I, New York 2006, s. 16. Por. cyto-

waną tam literaturę w dziedzinie behavioral corporate finance, z której w zakresie wynagrodzenia kadry zarzą-

dzającej wspomnieć można m.in. o T. Paredes, Too Much Pay, Too Much Deference: Behavioral Corporate 

Finance, CEOs, and Corporate Governance, Fla.St.U.L.Rev. 2005, Nr 32, s. 673 i n. 
38

 Zob. J. Wratny, Akcjonariat pracowniczy w świetle badań w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych, PiZS 

2005, Nr 5; J. Baehr, Spółka z udziałem kapitałowym pracowników, Warszawa–Poznań 1993; K. Ludwiniak, 

Pracownik właścicielem, Paryż 1989. 
39

 Należy mieć na uwadze, że na płaszczyźnie wskazanej dyscypliny i zwłaszcza w odniesieniu do systemów 

wynagrodzenia obejmujących szersze grupy pracowników aktualizować się mogą kwestie związane z (i) zaka-

zem dyskryminacji pracowników; (ii) prawem do udziału w programie opcyjnym lub prawem opcji w kontekście 

koncepcji praw nabytych pracowników; (iii) udziałem pracowników w organach opiniujących lub podejmują-

cych decyzję o ustanowieniu programu; oraz (iv) wysokością korzyści pracowniczych uzyskanych przez pra-

cowników z tytułu uczestnictwa w programie. Powyższe zagadnienia nie będą rozważane w niniejszej pracy. 
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p r a wa  p o d a t k o w e go
40

 oraz p r a w a  r a c h u n ko w o ś c i . Odrębna grupa zagadnień wiąże się z 

wymogami o c h r o n y  d a n y c h  o s o b o w yc h .
41

 

 Kolejnym obszernym działem zajmującym się problematyką programu opcji nabycia akcji 

jako formy wynagrodzenia kadry zarządzającej spółek jest płaszczyzna ł a d u  k o r p o r a c y j n e go  

(corporate governance). W kontekście analizowanego tematu istota zainteresowania przebiega w za-

sadzie przez rdzeń sfery ładu korporacyjnego, dotycząc m.in. wzajemnych relacji między organami 

spółki oraz sposobami ich działania, skutków rozdziału własności od zarządzania, teorii agencji, me-

tod zapobiegania konfliktom interesów w organach spółki, mechanizmów wpływania na polepszenie 

jakości wewnętrznych systemów zarządzania spółką (internal corporate governance), zaleceń kodek-

sów ładu korporacyjnego i dobrych praktyk w zakresie stosowania programów opcji menedżerskich 

oraz wynagrodzeń kadry zarządzającej i nadzorującej, bogatego zestawu zagadnień związanych z 

nadmiernymi korzyściami kierownictwa spółek, a także wpływu struktury akcjonariatu oraz zewnętrz-

nego środowiska regulacyjnego ładu korporacyjnego (external corporate governance) na rynek spółek 

w świetle konkretnego modelu corporate governance (insiderski/outsiderski etc.)
42

 oraz prowadzenie 

spraw konkretnej spółki. 

1.2.4. Inne dyscypliny 

 Do grona pozostałych dyscyplin zajmujących się badaniami systemów wynagrodzeń kapita-

łowych, w tym programów opcji na akcje, należą nowe działy nauk społecznych, do których zaliczyć 

można zarządzanie kapitałem ludzkim (Human Resources Management) oraz naukę o stosunkach 

przemysłowych (Industrial Relations). Uwaga literatury w tych dyscyplinach koncentruje się na spo-

łecznych skutkach partycypacji władz i pracowników spółki w jej kapitale, charakterystykach spółek 

oraz profilach programów adresowanych do zróżnicowanych grup podmiotów. Dyscypliny te poświę-

cają dużo uwagi zagadnieniom akcjonariatu ogólnopracowniczego pod postać tzw. all-employee lub 

broad-based schemes, a sama opcja na akcje (stock option) stanowi przedmiot ich zainteresowania 

jako narzędzie konwersji prawa udziałowego na własność pracowniczą, a nie jako instrument praw-

ny.
43

 

 

 

                                                 
40

 Zob. T. Kacymirow, Opodatkowanie opcji na nabycie akcji lub udziałów w spółkach, M.Pod. 1997, Nr 12, 

s. 355–360; M. Zdyb, Skutki podatkowe programu opcji na gruncie polskiego prawa podatkowego (1), PP 2006, 

Nr 11, s. 36–41; M. Zdyb, Skutki podatkowe programu opcji transgranicznej (2), PP 2007, Nr 1, s. 29–34; J. 

Bajson, M. Eckert, Nabywanie akcji przez pracowników w drodze realizacji opcji, PP 1998, Nr 2, s. 15–16. 
41

 Zob. wzmiankowo J. Narkiewicz-Tarłowska, J. Stolarek, Akcje w rękach pracowników cz. 3, PiZ 2006, Nr 

12, s. 58 i n. 
42

 Typologię i modele ładu korporacyjnego przedstawia K. Zalega, Systemy corporate governance a efek-

tywność zarządzania spółką kapitałową, Warszawa 2003, s. 36–37.  
43

 Szerzej na ten temat, zob. A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, E. Poutsma, J. Sesil, Theoretical study on stock 

options..., [przyp. 33], s. 9–13, oraz powołana tam literatura, przede wszystkim: J. Sesil, M. Kroumova, J. Blasi, 

D. Kruse, Broad–based employee stock options in the US: company performance and characteristics, Academy 

of Management Best Papers Proceedings 2000 HR, Toronto: Academy of Management; J. Sesil, D. Kruse, J. 

Blasi, Sharing ownership via employee stock ownership, World Institute for Development Economics Research 

Discussion Paper 2001/25, United Nations University; J. Sesil, M. Kroumova, J. Blasi, D. Kruse, Broad–based 

employee stock options in US 'new economy' firms, British Journal of Industrial Relations, Vol. 40, s. 273–294. 
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1.3. Pojęcie wynagrodzenia kadry kierowniczej spółki akcyjnej 

 Rozważania na temat programów opcji menedżerskich prowadzone na gruncie prawa prywat-

nego pozostają w ścisłym związku normatywnym i funkcjonalnym z problematyką wynagrodzenia 

kadry kierowniczej spółki akcyjnej. Z uwagi na powyższe wskazanym jest przeprowadzenie wyjaśnień 

terminologicznych w odniesieniu do pojęcia płacy piastunów spółki oraz klasyfikacji instytucji wcho-

dzących w jej zakres. 

1.3.1. Pojęcie kadry kierowniczej spółki akcyjnej 

 Ustalenie szczegółowego zakresu pojęcia kadry kierowniczej spółki akcyjnej jest uzależnione 

od szeregu czynników, w szczególności brzmienia danego unormowania lub przyjęcia konkretnych 

założeń funkcjonalnych.
44

 Bez wątpienia pierwszorzędna uwaga skupia się o s o b a c h  z a r zą d z a j ą -

c y c h  spółką. Można przez nie rozumieć zarówno przedstawicieli kadry zarządzającej sensu stricto, 

tj. członków zarządu spółki, jak również kadrę zarządzającą sensu largo, czyli członków zarządu 

spółki oraz inne osoby mające istotny wpływ na jej zarządzanie, czyli m.in. (i) osobę pełniącą obo-

wiązki członka zarządu; (ii) prokurenta; (iii) kuratora; (iv) członka zarządu komisarycznego; (v) syn-

dyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; (vi) likwidatora spółki oraz w 

razie potrzeby (vii) osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewi-

dencji działalności gospodarczej.
45

 

Podobnie, w zakresie pojęcia o s o b y  n a d zo r u j ą ce j  spółkę akcyjną można wyróżnić zna-

czenie węższe, odnoszące się do członka rady nadzorczej
46

 oraz szersze, obejmujące członków rady 

nadzorczej oraz jakiegokolwiek innego organu powołanego w spółce w celu nadzorowania jego pra-

widłowego działania, np. komitetu audytu (por. § 2 ust. 1 pkt 31 lit. a InfBieżOkrR.). Chodzi jednak 

                                                 
44

 Potrzeba precyzowania tego pojęcia aktualizuje się nieraz ad casu w ramach rozważań dotyczących stypi-

zowanych instytucji o mniej lub bardziej wyraźnie określonym zakresie podmiotowym, jak nabywanie akcji 

własnych dla pracowników spółki (art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.), czy przyznawania praw do objęcia akcji pracowni-

kom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne w ramach warunkowego podwyż-

szenia kapitału zakładowego (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.). Dekodowanie znaczenia analizowanego pojęcia ma war-

tość podczas omawiania zakresu podmiotowego programu opcji menedżerskich opartego na warrantach sub-

skrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału (art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h.), w którym zależy on od 

uznania właściwych organów spółki, jak również ogólnych wywodów na temat zjawiska nadmiernie wygórowa-

nych wynagrodzeń władz spółek. 
45

 Szerokie, lecz niejednolite rozumienie pojęcia osoby zarządzającej spółką prezentuje polski ustawodawca 

w kilku aktach prawnych, m.in. w § 2 ust. 1 pkt 30 lit. a InfBieżOkrR, definiującym pojęcie osoby zarządzającej 

na potrzeby tego aktu w zw. z ustawą o ofercie publicznej; oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 RachU definiującej pojęcie 

kierownika jednostki. choć kodeks pracy posługuje się również pojęciem osób zarządzających zakładem pracy 

na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 241
26

 § 2 k.p.), choć kodeks pracy posługuje się również pojęciem 

osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 241
26

 § 2 k.p.). Definicja nor-

matywna pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy znajduje się nadto w art. 128 § 2 

pkt 2 k.p. W myśl w art. 128 § 2 pkt 2 k.p. przez pojęcie pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy 

zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub 

pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księ-

gowych. 
46

 Kodeks nie przewiduje możliwości tworzenia w spółce akcyjnej komisji rewizyjnej, jak czyni to w przy-

padku sp. z o.o. (zob. art. 213 § 1 k.s.h.). 
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zasadniczo o organy nadzoru wewnętrznego, a nie zewnętrznego (np. biegłego rewidenta lub firmę 

audytorską).
47

 

 Warto również odwołać się do pojęcia kadry kierowniczej spółki sensu largo sformułowanego 

w art. 160 ust. 1 ObrInstFinU na potrzeby obowiązków informacyjnych osób posiadających dostęp do 

informacji poufnych w spółkach publicznych.
48

 Szerokie ujęcie przywołanej definicji ma wyraźne 

uzasadnienie celowościowe na potrzeby zakazu wykorzystywania informacji poufnych (insider de-

aling). Względy funkcjonalne będą nieraz przemawiać za wykorzystaniem go podczas prowadzonych 

wywodów. 

 Podsumowując, dokonywane w dalszej części pracy odniesienia do pojęcia kadry kierowni-

czej spółki (względnie terminów synonimicznych, jak np. władze bądź kierownictwo spółki) obejmo-

wać będą osoby zarządzające, nadzorujące oraz innych członków władz spółki, czyli osoby mające 

faktyczny wpływ na jej losy, prowadzenie jej spraw lub też posiadające dla niej kluczowe znaczenie.  

1.3.2. Pojęcie wynagrodzenia kadry kierowniczej spółki akcyjnej 

 Funkcjonujące w języku prawnym i prawniczym oraz w nomenklaturze kilku gałęzi prawa 

pojęcie w yn a gr o d ze n i a  nie ma jednolitego charakteru prawnego.
49

 Na potrzeby kodeksu pracy 

pojęcie w y n a gr o d ze n i a  z a  p r a c ę  zostało sformułowane w art. 78 k.p. i odnosi się do świadcze-

nia będącego zobowiązaniem wynikającym ze stosunku pracy (art. 22 k.p.).
50

 Obejmuje ono wynagro-

dzenie zasadnicze oraz wszystkie dodatkowe składniki wynikające ze stosunku pracy.
51

 Na podstawo-

we cechy tego świadczenia, według doktryny prawa pracy, składają się (i) majątkowo-przysparzający 

charakter; (ii) periodyczność; (iii) przysługiwanie pracownikowi od pracodawcy; (iv) ekwiwalentność 

względem pracy; (v) charakter roszczeniowy; (vi) obowiązkowy charakter. Pojęciem wynagrodzenia 

                                                 
47

 Pojęcia nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego wyróżnia trafnie w piśmiennictwie, zob. J. Szwaja [w:] S. 

Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 381, Nb 

6–22, s. 732–738. 
48

 Do grona tego zaliczono osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych spółki albo 

będące jego prokurentami; oraz inne, pełniące w strukturze organizacyjnej spółki funkcje kierownicze, które 

posiadają stały dostęp do informacji (poufnych) dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tej spółki oraz kompe-

tencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej. Zakres przepisu art. 160 ust. 1 ObrInstrFinU pokrywa się z określeniem pojęcia grona 

osób wykonujących obowiązki zarządu w spółkach w art. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/72/WE. 
49

 Znaczenie pojęć: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie zasadnicze, inne świadczenia o charakterze wy-

nagrodzeniowym, pozawynagrodzeniowe należności ze stosunku pracy, wyjaśnia B. Wagner [w:] R. Celeda, E. 

Chmielek–Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. 

Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5, LEX 2009, art. 77
1
, pkt. 1–5. 

50
 Jednocześnie nawet na gruncie k.p. pojęcie wynagrodzenia w odniesieniu do zasady równego traktowania i 

niedyskryminacji w zatrudnieniu poprzez respektowanie zasady prawa do jednakowego wynagrodzenia za pracę 

jednakową lub jednakowej wartości (art. 18
3c

), jest rozumiane znacznie szerzej niż pojęcie wynagrodzenia za 

pracę z art. 78 k.p. Tak B. Wagner [w:] R. Celeda, E. Chmielek–Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, 

A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5, LEX 2009, 

art. 77
1
. 

51
 Wynagrodzenie za pracę w rozumieniu art. 78 k.p. może mieć zróżnicowaną strukturę wewnętrzną, lecz co 

do zasady składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników. Natomiast innymi od wy-

nagrodzenia świadczeniami związanymi z pracą wypłacanymi pracownikowi przez pracodawcę mogą być (i) 

odprawy, (ii) tzw. wypłaty kompensacyjne; (iii) odszkodowania (np. z tytułu zakazu konkurencji); (iv) świad-

czenia socjalne oraz (v) świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zob. uchwała SN z 30.10.1985 r., III PZP 

33/85, OSNCP 1985, Nr 5, poz. 64, por. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 

2009, art. 78, Nb 2. 
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pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych 

komórek organizacyjnych ustawodawca posługuje się art. 154
4
 k.p., a przepis art. 241

26
 § 2 k.p. odnosi 

się do wynagrodzenia osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. 

 Należy jednak podkreślić, że termin wynagrodzenie analizowany na płaszczyźnie stosunków 

płacowych władz spółek kapitałowych ma znaczenie inne, zakresowo szersze niż na gruncie kodeksu 

pracy.
52

 Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza płacy funkcjonariuszy organów zarządzających i nadzorczych 

spółek akcyjnych, lecz odnosi się również do przedstawicieli władz spółki sensu largo. W odniesieniu 

do c z ł o n k ó w z a r zą d u  pierwszorzędne znaczenie ma art. 378 § 1 k.s.h., zgodnie z którym źró-

dłem wynagrodzenia członków zarządu może być „umowa o pracę lub inne umowy”. Wykładania 

tego przepisu prowadzi do dominującego w piśmiennictwie prawa spółek zapatrywania, że charakter 

prawny stosunków prawnych ustanawiających zatrudnienie, a przez to również wynagrodzenie funk-

cjonariusza zarządu, jest dowolny.
53

 W efekcie do wspomnianych przez umowę „innych umów” moż-

na zaliczyć kontrakt menedżerski,
54

 umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, umowę o świadczenie 

usług, umowę zlecenia czy jakąkolwiek inną cywilnoprawną umowę nienazwaną, której treścią jest 

ukształtowanie wynagrodzenia członka zarządu.
55

 

 Wynagrodzenie członków zarządu spółki akcyjnej ustala rada nadzorcza, chyba że statut sta-

nowi inaczej (art. 378 § 1 k.s.h.). Dodatkowej refleksji wymaga ustalenie, czy wynagrodzenie człon-

ków zarządu może być określone przez walne zgromadzenie w uchwale oraz w jakiej relacji takie 

uprawnienie pozostaje do kompetencji rady nadzorczej. W tym kontekście należy zauważyć, że norma 

art. 378 § 1 k.s.h. ma charakter semiimperatywny, w związku z czym statut spółki może przewidywać, 

że wynagrodzenie członków zarządu będzie ustalane przez walne zgromadzenie albo inny podmiot np. 

konkretnego akcjonariusza lub ich grupę, względnie w sposób mieszany, np. kompetencja do określe-

nia poszczególnych komponentów wynagrodzenia przysługuje radzie nadzorczej oraz akcjonariu-

szom.
56

 

                                                 
52

 Por. również pojęcia źródła przychodów oraz źródła przychodów ze stosunku pracy w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 13 pkt 7 tej ustawy. 
53

 A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 378, Nb 4, s. 705; M. Litwińska–Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, 

Warszawa 2007, art. 378, Nb 2. 
54

 Kontrakt menedżerski jest umową, do której stosuje się odpowiednio przepisy k.c., w szczególnie dot. 

umowy o świadczenie usług, a w efekcie umowy zlecenia (art. 734–751 k.c.). Trafnej oceny charakteru prawne-

go kontraktu menedżerskiego w znaczeniu ogólnym oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem dokonuje S. 

Włodyka [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. V, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, 

pkt 8.4.3.2., Nb 212–220, s. 746–749. 
55

 Artykuł 378 k.s.h. posługuje się pojęciem „zatrudnienie” („wynagrodzenie członków zarządu zatrudnio-

nych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy”). W komentarzu do art. 362 k.s.h. wywodzi się, że termin 

ten obejmuje stosunek pracy oraz stałą umowę świadczenia usług na rzecz spółki oraz przywołuje się pogląd SN 

określający zatrudnienie, jako stosunek „cywilnoprawny, polegający na świadczeniu usług na podstawie umowy 

podobnej do zlecenia”. Dodano przy tym, że omawianego terminu użyto w takim samym znaczeniu w art. 387 

k.s.h., dotyczącym zakazu łączenia stanowisk w spółce, co wskazuje na szeroki zakres tego pojęcia na gruncie 

k.s.h. Zob. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 

2, Warszawa 2008, art. 362, Nb 23, s. 854. 
56

 Nie mają co do tego wątpliwości M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, War-

szawa 2009, art. 378, s. 1344; W. Dmoch, T. Szymura, Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu spółek 

kapitałowych, M.Pod. 2005, Nr 9. Rozwiązanie to skrytykowano w doktrynie, postulując de lege ferenda prze-

kazanie kompleksowej kompetencji w sferze kontraktów menedżerskich, radzie nadzorczej. Zob. A. Opalski, 

Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 352. 
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 Jeżeli zaś chodzi o c z ł o n k ó w  r a d y  n a d z o r c ze j  spółki akcyjnej, może im zostać przy-

znane wynagrodzenie, którego wysokość zostanie określona w statucie lub uchwale walnego zgroma-

dzenia (art. 392 § 1 k.s.h.). W doktrynie nie budzi wątpliwości, że k.s.h. nie przewiduje obowiązku 

wynagradzania nadzorców spółki, którzy teoretycznie mogą pełnić tę funkcję honorowo.
57

 Stanowisko 

to należy uznać za uzasadnione zwłaszcza w kontekście spółki akcyjnej powołanej w celu niekomer-

cyjnym, nieprowadzącej działalności zarobkowej. Jak słusznie zauważono w piśmiennictwie, wyna-

grodzenie członka rady nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji nie jest wynagrodzeniem ze stosunku 

pracy, lecz szczególnym wynagrodzeniem ze stosunku prawnego łączącego członka rady ze spółką 

powstającego w wyniku wybrania go do rady lub powołania do niej w inny sposób.
58

 

 Nie powinno również budzić wątpliwości, że inni członkowie władz spółki, czyli osoby mają-

ce faktyczny wpływ na jej losy, prowadzenie jej spraw lub też posiadające dla niej kluczowe znacze-

nie, jak również kadra menedżerska wyższego, średniego i niższego szczebla, mogą otrzymywać od 

spółki wynagrodzenie w znaczeniu szerokim zarówno na podstawie stosunku pracowniczego, jak cy-

wilnoprawnego. 

 W kontekście powyższych rozważań zasadne jest stwierdzenie, że w odniesieniu do władz 

spółki kodeks posługuje się pojęciem wynagrodzenia sensu largo. Wynika to z różnych źródeł wyna-

grodzenia, które w przypadku członków zarządu lub innych osób kluczowych dla spółki może pocho-

dzić ze stosunku pracowniczego lub obligacyjnego albo obu jednocześnie, względnie tylko obligacyj-

nego w odniesieniu do członków rady nadzorczej. Należy odnotować, że w literaturze prawa pracy 

przeważa pogląd, że normy prawa pracy co do zasady nie znajdują zastosowania do kontraktów mene-

dżerskich lub innych umów o zarządzanie, gdyż kreują one niepracownicze stosunki zatrudnienia.
59

  

1.3.3. Klasyfikacja wynagrodzeń kadry kierowniczej 

1.3.3.1. Podstawowe komponenty wynagrodzeń kadry kierowniczej 

 Przed przystąpieniem do niezbędnej klasyfikacji form wynagrodzenia kadry kierowniczej 

należy zaznaczyć, że wykorzystywane w dalszym toku wywodu pojęcia abstrahują od znaczenia ter-

minów przyjętych terminologii prawa pracy. Można bowiem odnieść wrażenie, że pojęcie składników 

lub systemów
60

 wynagrodzenia bywa wykorzystywane przez piśmiennictwo prawa pracy w znaczeniu 

                                                 
57

 J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, War-

szawa 2008, art. 392, Nb 19, s. 853. 
58

 J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, War-

szawa 2008, art. 392, Nb 33, s. 856. 
59

 Tak, zamiast wielu, B. Ćwiertniak [w:] K. Baran (red.), B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Prawo pracy, 

Kraków 2005, s. 178. Stwierdzenia to, jakkolwiek słuszne, warto interpretować ze znaczącą adnotacją. Zasady 

prawa pracy oraz bogaty dorobek orzecznictwa w tej materii mogą, a nieraz nawet powinny, odgrywać pozytyw-

ną rolę w wykładni zasad rządzącymi strukturami, mechanizmami i wysokościami wynagrodzeń pochodzących 

ze stosunków niepracowniczych w rozumieniu k.p. Z najlepszy przykład niech posłuży utrwalona w orzecznic-

twie koncepcja wynagrodzenia godziwego, która umożliwia modyfikację jego wysokości zarówno in plus, jak in 

minus. 
60

 Przez „systemy wynagradzania” doktryna prawa pracy rozumie system czasowy, akordowy, zadaniowy i 

prowizyjny. W nowszej literaturze prawa pracy zaproponowano – jako swoistą „nowość” – wyróżnienie systemu 

tantiemowego. „Nowatorski” charakter tej propozycji może budzić uzasadnione zdziwienie w świetle ugrunto-

wanej pozycji instytucji udziału w zysku (tantiem) dla pracowników spółki na bazie k.h. i k.s.h. Por. R. Celeda, 

E. Chmielek–Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, 

T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5, LEX 2009, art. 78; W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komen-

tarz, wyd. 7, Warszawa 2009, art. 78, Nb 3. 
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na tyle wąskim, że nie mieszczącym instytucji będących przedmiotem niniejszych rozważań.
61

 

Uwzględniwszy powyższe godzi się dodać, że literatura zagraniczna, zwłaszcza amerykańska, stanowi 

zdecydowanie cenniejsze źródło informacji na temat rodzajów wynagrodzeń kadry kierowniczej, 

zwłaszcza, że ten obszar tematyczny wręcz zdaje się wybijać na quasi-dyscyplinę naukową.
62

 

 Struktura wynagrodzeń kadry kierowniczej kształtowana jest w zależności od konstelacji wie-

lu przesłanek. Dla określenia strategii modelowania poszczególnych komponentów wynagrodzenia 

członka kadry zrządzającej literatura przedmiotu posługuje się pojęcie pakietowego systemu wyna-

grodzenia.
63

 Założeniem przyświecającym konstruowanie pakietu płacowego (compensation package) 

jest jego celowe kształtowanie pod kątem strategii organizacji w sytuacji, gdy odpowiednio dobrane 

komponenty płacy uzupełniając się motywują pracowników, a jednocześnie osiągają wyznaczone 

zamierzenia. Jak trafnie skonstatował G.S. Rehnert, pakiety wynagrodzenia władz spółek są przeważ-

nie tak zróżnicowane jak firmy, które je stosują.
64

 Treść kontraktu menedżerskiego wynika z kombi-

nacji szeregu czynników wypływających na kształt i wysokość przyznawanych świadczeń.
65

  

                                                 
61

 Uwaga ta nie formułuje jednak zarzutu do doktryny prawa pracy, gdyż omawiane konstrukcje czerpią źró-

dło przeważnie ze stosunków pozapracowniczych, a po wtóre, dotyczą stosunkowo nowoczesnych instytucji na 

krajowym rynku płac. Z drugiej strony nie sposób uniknąć wrażenia, że brak responsywności doktryny prawa 

pracy na zagadnienia związane z programami wynagrodzenia opartymi na instrumentach kapitałowych trudno 

uznać za stan uzasadniony i satysfakcjonujący. 
62

 Ilość publikacji w tym obszarze jest wręcz przytłaczająca, z najważniejszych pozycji na temat executive 

compensation, zob. M.S. Sirkin, L.K. Cagney, Executive Compensation, New York 2004; B. Ellig, The Complete 

Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007; Y.D. Tabuer, D.R. Levy (red.), Executive Compen-

sation, Washington 2002; S. Balsam, An Introduction to Executive Compensation, San Diego 2002. 
63

 W krajowej literaturze zarządzania zob. zwłaszcza S. Borkowska, Wynagrodzenia pakietowe – modą czy 

szansą na sukces?, [w:] S. Borkowska (red.), Pakietowe systemy wynagrodzeń, Warszawa 2000, s. 15–35; S. 

Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Kraków 2001; J. Jędrzejczak, Budowa i zarządzanie systemami wynagro-

dzeń, Gdańsk 2000; H. Karaszewska, Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomiczne-

go, Toruń 2003; P. Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, Warszawa 2006; A. Kozińska, 

K. Chudzińska, Projektowanie pakietów wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej, [w:] S. Borkowska (red.), Pakie-

towe systemy wynagrodzeń, Warszawa 2000, s. 108–116; W. Modzelewski, P. Grupiński, Dobry pakiet wyna-

grodzeń – mniejsze podatki dla pracowników i firmy, [w:] S. Borkowska (red.), Pakietowe systemy wynagro-

dzeń, Warszawa 2000, s. 117–125; K. Gugała, Praktyka rynkowa w zakresie wynagrodzeń pakietowych: Polska 

a Unia Europejska, [w:] S. Borkowska (red.), Pakietowe systemy wynagrodzeń, Warszawa 2000, s. 126–132; Z. 

Sekuła, Potrzeby i bariery stosowania wynagrodzeń pakietowych, [w:] S. Borkowska (red.), Pakietowe systemy 

wynagrodzeń, Warszawa 2000, s. 140–147. 
64

 G.S. Rehnert, The Executive Compensation Contract: Creating Incentive to reduce Agency Cost, 37 

Stan.L.Rev. 1147 (1985), s. 1151, [cyt. za:] L.J. Barris, Overcompensation Problem: A Collective Approach to 

Controlling Executive Pay, Indiana Law Journal 1992–1993, Nr 68, s. 63. 
65

 Ich lista nie będzie wyczerpująca, stąd należy ją uzupełnić jedynie tytułem przykładu dla celów dydak-

tycznych. Wśród nich wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje przesłanek (i) wynikające z warunków rynkowych, 

(ii) uzależnione od wewnętrznej sytuacji spółki, oraz (iii) kształtowane przez otoczenie formalnoprawne. Do 

pierwszej zalicza się przede wszystkim sytuację ekonomiczną na rynku i koniunkturę gospodarczą; warunki i 

nastroje na rynku pracy; dostępność zasobów ludzkich na rynku kadry menedżerskiej; poziom płac na rynku lub 

u konkurencyjnych przedsiębiorców; wpływ grup interesów; oraz wpływ opinii publicznej, co ma miejsce 

zwłaszcza w rozwiniętych społeczeństwach obywatelskich. Do drugiej grupy czynników należeć mogą: wyso-

kość kwot, jakie spółka lub jej właściciele są skłonni przeznaczyć na wynagrodzenia menedżerów; cele ekono-

miczne, polityka i strategia spółki, faza rozwoju przedsiębiorstwa, wyniki ekonomiczne spółki; złożoność proce-

su decyzyjnego, struktura własności spółki; wewnętrzne zasady i mechanizmy ładu korporacyjnego w spółce. 

Trzecia kategoria przesłanek kształtowana jest przez ogólne ramy prawne wyznaczone przez system prawa spół-

ek, prawa podatkowego, prawa rachunkowości, prawa pracy, oraz, w przypadku spółek publicznych, również 

zasady dobrych praktyk i prawo rynku kapitałowego. Zob. P. Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach 

kapitałowych, Warszawa 2006, s. 184–193. 
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 Modelowy schemat składników wynagrodzenia kadry zarządzającej spółek akcyjnych w za-

granicznej literaturze przedmiotu, do ich podstawowych rodzajów zalicza (i) pensję podstawową (ba-

se/guaranteed/fixed salary); (ii) wynagrodzenia kapitałowe (equity-based compensation, share-based 

compansation); (iii) dodatki, zwane również benefitami (benefits);
66

 (iv) premie, prowizje lub nagrody 

pieniężne (bonuses), np. za wykonanie konkretnych zadań lub osiągnięcie wyznaczonych celów (cash 

bonuses for attaining certain goals); (v) tzw. perkwizyty, czyli świadczenia dodatkowe (perquisites);
67

 

(vi) bonusy powitalne (golden hello, hiring bonus, signing bonus, retention bonus);
68

 oraz (vii) odpra-

wę, zwana również „złotym spadochronem”
69

 (golden parachute, golden handshake).
70

 

 Zgodnie z krajową literaturą zarządzania, na całkowite wynagrodzenie kadry kierowniczej w 

polskich spółkach składać się zazwyczaj (i) płaca zasadnicza; (ii) wynagrodzenie zmienne; oraz (iii) 

wynagrodzenie pozapłacowe. Do drugiej grupy należą zwłaszcza: premie i nagrody, udziały w zysku; 

zyski z programów motywacyjnych lub premiowych i odprawy.
71

 Ostatnia, pojemna kategoria może 

odgrywać funkcję motywacyjną, premiową lub retencyjną.
72

 

 Zgodnie z systematyką przyjęta na potrzeby niniejszej pracy, jak również zaproponowaną 

przez ustawodawcę unijnego,
73

 w ramach pakietu płacowego członka władz spółki wyróżnić można 

dwie podstawowe kategorie, tj. wynagrodzenie stałe oraz zmienne (variable compensation). Do grupy 

                                                 
66

 Na tak rozumiane benefity składają się przede wszystkim świadczenia lub dodatki z tytułu urlopu wypo-

czynkowego, chorobowego, świadczeń medycznych, niepełnosprawności, zwrotu kosztów podróży itp. 
67

 Do zestawu perkwizytów mogą wchodzić świadczenia o różnorodnym charakterze m.in. (i) mieszkaniowe; 

(ii) transportowe, np. samochód służbowy, samochód z kierowcą, możliwość korzystania z samolotu/śmigłowca 

należącego do firmy; (iii) zdrowotne, np. prywatne ubezpieczenie medyczne; (iv) narzędzia ułatwiające pracę i 

komunikację (np. komputer osobisty, telefon komórkowy, urządzenia nawigacji satelitarnej); (v) rekreacyjne, np. 

karty klubowe, karnety do klubów fitness, finansowanie podróży menedżera i jego rodziny, specjalne upusty w 

programach Miles & More, Frequent Flier Miles itp.; (vi) doradztwo finansowo–podatkowe; (vii) socjalne, np. 

ubezpieczenie na życie. Por. W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations, St. Paul (Minn.) 

2008, § 2137; przydatne informacje znajdują się na stronie http://www.wynagrodzenia.pl. 
68

 Zob. L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compen-

sation, Cambridge–London 2004, s. 130–131; Y.D. Tabuer, D.R. Levy (red.), Executive Compensation, Washing-

ton 2002, s. 16. 
69

 Szerzej na temat „złotych spadochronów” w prawie polskim, zob. J. Dybiński, Delimitacja nadmiernie 

wygórowanych odpraw (tzw. złotych spadochronów) dla członków zarządów spółek publicznych w świetle 

natury spółki akcyjnej, HUK 2009 Nr 1, s. 13–61. 
70

 Więcej na temat rodzajów wynagrodzeń kadry kierowniczej spółek, zob. L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Pay 

without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Cambridge–London 2004, s. 121–

189; L.J. Barris, Overcompensation Problem: A Collective Approach to Controlling Executive Pay, Indiana Law 

Journal 1992–1993, Nr 68, s. 63; K.J. Murphy, Executive Compensation, [w:] O. Ashenfelter, D. Card (red.), 

Handbook of Labour Economics 1999, Vol. 3, z. 2, New York, s. 9. i n. 
71

 Zob. P. Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, Warszawa 2006, s. 83. 
72

 W polskich warunkach do szerokiej kategorii świadczeń pozapłacowych zalicza się m.in. (i) samochody 

służbowe; (ii) ryczałty samochodowe; (iii) mieszkania służbowe; (iv) preferencyjne pożyczki mieszkaniowe; (v) 

preferencyjne pożyczki gotówkowe; (vi) pakiet atrakcyjnych planów emerytalnych; (vii) pakiety ubezpieczeń 

np. na życie i zdrowotnych; (viii) prywatną opiekę medyczną; (ix) subsydiowane posiłki; (x) telefony służbowe; 

(xi) refundację kosztów nauki: (xii) komputer osobisty; (xiii) nagrody rzeczowe, talony, bony; (xiv) wyjazdy 

integracyjne; (xv) służbową kartę kredytową. Zob. A. Kozińska, K. Chudzińska, Projektowanie pakietów wyna-

grodzeń dla kadry menedżerskiej, [w:] S. Borkowska (red.), Pakietowe systemy wynagrodzeń, Warszawa 2000, 

s. 114–116. 
73

 Zob. Commission staff working document accompanying the Commission Recommendation complement-

ing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of 

listed companies and the Commission Recommendation on remuneration policies in the financial services sector 

– impact assessment, SEC(2009) 580, Bruksela 30.4.2009 r., (cyt.: „Ocena skutków regulacji dla zaleceń 

2009/385/WE i 2009/384/WE”), s. 8–9. 

http://www.wynagrodzenia.pl/
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wynagrodzeń zmiennych zalicza się wynagrodzenie zmienne krótko i długoterminowe (short, long-

term variable remuneration), a także świadczenia dodatkowe. 

 Zważywszy, że programy opcji menedżerskich stanowią element wynagrodzenia zmiennego, 

zasadniczo o charakterze długoterminowym (co nie wyklucza jednak ich zastosowania krótkotermi-

nowego) na tej kategorii skoncentrują się rozważania w dalszej części pracy. 

1.3.3.2. Klasyfikacja form wynagrodzenia kadry kierowniczej 

 Podstawowa z punktu widzenia niniejszej pracy klasyfikacja form wynagrodzenia w spółkach 

akcyjnych przyjmowana zarówno przez ustawodawcę na gruncie k.s.h. i k.p., jak i w piśmiennictwie 

prawa spółek i corporate governance dokonana jest w oparciu o kryterium podmiotowe, a jej celo-

wość w świetle przedstawionych powyżej nie powinna budzić wątpliwości. Prowadzi ona do wyróż-

nienia wynagrodzenia kadry kierowniczej (executive compensation) oraz płacy innych osób, przy 

czym z uwagi szeroki zakres podmiotowy druga kategoria określana jest w piśmiennictwie zagranicz-

nym mianem broad-based compensation. Stosując kryterium przedmiotu wynagrodzenia można 

wskazać podział na płacę gotówkową i bezgotówkową. Kluczowe znaczenie z perspektywy omawia-

nej problematyki ma podział na w y n a gr o d ze n i e  k a p i t a ł o we  (equity-based compensation, sha-

re-based compensation), tj. opierające się na wykorzystaniu papierów wartościowych lub instrumen-

tów kapitałowych oraz wynagrodzenie niekapitałowe.
74

 Kolejna istotna klasyfikacja wyróżnia wyna-

grodzenie stałe (fixed compensation) oraz oparte na składnikach zmiennych (variable compensation). 

Posługując się kryterium funkcji wyszczególnić można wynagrodzenie o f u n k c j i  mo t ywa c y j n e j  

(incentive compensation) oraz niemające takiego charakteru (non-incentive compensation), lecz speł-

niające inne ważne zadania, np. powstrzymanie wartościowego funkcjonariusza przed odejściem z 

firmy (funkcja retencyjna, tzw. retentive compensation) lub po prostu przyznanie mu dodatkowych 

świadczeń (funkcja premiowa). Kolejny podział zasadza się na określeniu, w jakiej perspektywie cza-

sowej dany rodzaj wynagrodzenia ma osiągnąć swój cel. Na tej podstawie możliwe jest wyróżnienie 

wynagrodzenia zaprogramowanego na osiąganie c e l ó w  k r ó t ko t e r mi n o w yc h  (short-term results 

compensation) oraz d ł u g o t e r mi n o w yc h  (long-term results compensation).
75

 Odwołując się do 

kryterium uzależniającego przyznanie płacy od osiągnięcia przez spółkę lub bezpośrednio przez kon-

kretnego menedżera wyznaczonych celów, wskazać można wynagrodzenie z a l e ż n e  o d  w y n i kó w  

(performance-based compensation) oraz od nich niezależne (non-performance-based compensation). 

Możliwe jest również wyróżnienie rodzajów wynagrodzenia pod kątem perspektywy czasowej jego 

przyznania. Podział opierający się na tym kryterium odpowiada terminowi wynagrodzenie podstawo-

we (base/guaranteed/fixed salary) oraz o d r o c zo n e  (deferred compensation). Posiłkując się kryte-

rium źródła, w którym ujęte są normy dotyczące danej formy zapłaty wymienić można wynagrodzenie 

                                                 
74

 Podział na wynagrodzenie kapitałowe i niekapitałowe jest powiązany z podziałem na wynagrodzenie go-

tówkowe i bezgotówkowe, lecz nie stanowi jego logicznej odwrotności albowiem nie każda forma wynagrodze-

nia bezgotówkowego musi być oparta na papierach wartościowych (np. wykupienie polisy ubezpieczeniowej 

Directors & Officers, wpłaty na fundusz emerytalny, korzystanie z samochodu służbowego). Z drugiej strony 

wynagrodzenie niewykorzystujące papierów wartościowych może przyjmować postać zarówno gotówkową jak 

bezgotówkową. Kategorie te nie stanowią zatem zbioru rozłącznego, lecz zachodzi między nimi relacja krzyżo-

wania, gdyż poszczególne zbiory mogą posiadać elementy wspólne. 
75

 Por. S. Stabile, Motivating executives: does performance based compensation positively affect managerial 

performance?, 2 U.Pa.J.Lab.&Emp.L. 227 (1999), s. 233–234. 
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przyznane na podstawie aktu normatywnego (statutory compensation) oraz nieposiadające źródeł re-

gulacji w przepisach ustawowych (non-statutory compensation). W końcu, pozostając przy kryterium 

źródła regulacji można dokonać podziału na wynagrodzenie kwalifikowane (qualified) lub niekwalifi-

kowane (non-qualified), co uzależnione jest od związania z daną formą wynagrodzenia korzystnych 

rozwiązań, np. na gruncie prawa spółek, prawa podatkowego lub rachunkowego. 

1.3.4. Pojęcie i klasyfikacja wynagrodzenia kapitałowego 

 Mianem wynagrodzenia kapitałowego (equity-based compensation, share-based compensa-

tion) w literaturze finansowej oraz doktrynie ekonomicznoprawnej określa się pojemną kategorię po-

jęciową, na którą składają się konstrukcje o zróżnicowanej naturze jurydycznej. Zasadniczo przyjmuje 

się jednak, że są to systemy płacy oparte na udziale w kapitale spółki (equity), mający najczęściej cha-

rakter płacy odroczonej (deferred compensation) oraz motywacyjnej (incentive compensation) bądź 

premiowej. Jednostki reprezentujące prawa do stosownego udziału w kapitale nazywane są i n s t r u -

me n t a mi  ka p i t a ł o w y mi  (equity intruments). Pojęcie instrumentu kapitałowego wywodzi się z 

anglosaskiego systemu prawa spółek i nie posiada charakteru normatywnego na gruncie k.s.h. Nie-

mniej, jest to pojęcie znane polskiemu ustawodawcy, który, po pierwsze, zawarł definicję instrumen-

tów kapitałowych w art. 3 ust. 1 pkt 26 RachU oraz, po drugie, dokonał normatywnego określenia 

zakresu papierów wartościowych udziałowych poprzez negatywną definicję papieru wartościowego o 

charakterze nieudziałowym w art. 4 pkt 10 OfertaPublU.
76

 

 W literaturze przedmiotu zaprezentowano wiele niejednorodnych klasyfikacji form wynagro-

dzenia kapitałowego. Brakuje również zgodności w kwestii nazewnictwa stosowanego do poszczegól-

nych struktur prawnych składających się na tę kategorię. Uznając, że rozważania w materii wynagro-

dzeń kapitałowych jako kategorii zbiorczej wychodzą poza zakres niniejszej pracy, należy stwierdzić, 

że w literaturze przedmiotu do najważniejszych rodzajów equity-based pay zalicza się: (i) programy 

opcji na akcje (stock option plans), (ii) programy oparte na akcjach (stock purchase plans), do których 

zalicza się programy oparte na akcjach imiennych o ograniczonej zbywalności (restricted stock award, 

preferred shares)
77

 oraz programy oparte na warunkowym przyznaniu akcji lub odroczonej emisji 

                                                 
76

 W myśl art. 3 ust. 1 pkt 26 RachU przez, instrumenty kapitałowe rozumie się kontrakty, z których wynika 

m.in. zobowiązanie się jednostki (tj. spółki) do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapita-

łowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty. Natomiast dokonując wykładni art. 4 pkt 

10 lit. d OfertaPublU można argumentować, że papierem wartościowym o charakterze udziałowym jest m.in. 

papier wartościowy inkorporujący prawo do objęcia lub nabycia akcji lub papierów wartościowych inkorporują-

cych prawa majątkowe tożsame z prawami wynikającymi z akcji, w wyniku ich zamiany lub wykonania prawa 

w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta ww. papierów wartościowych, albo podmiot należący do 

jego grupy kapitałowej. Zob. szersze rozważania na temat pojęcia instrumentu kapitałowego w pkt. 6.3.3 oraz 

6.4.3.  
77

 Jedna z kategorii programu akcyjnego zakłada przyznawanie akcji imiennych o czasowo ograniczonej 

zbywalności (restricted stock award, preferred shares). Ten system może zostać wykorzystany, jako pakiet 

„inicjujący”, mający na celu zachęcenie menedżera do podjęcia pracy w danej spółce, jednocześnie bez doko-

nywania modyfikacji w systemie wynagrodzeń motywacyjnych aktualnie przez nią realizowanych. Beneficjent 

jest więc od razu uprawniony do wykonywania wszelkich praw przysługujących z akcji. Równocześnie ograni-

czenia zbywalności uniemożliwiają przedwczesne rozporządzenie akcjami, które są jeszcze „niedojrzałe” (pre-

mature), w celu osiągnięcia szybkiego i łatwego zysku. Jest atrakcyjny dla dużych spółek zamkniętych chcących 

powiązać zarobki menedżera z wartością księgową spółki, unikając ewentualnych zawirowań wynikających ze 

spadku wartości wskaźników zorientowanych na indeksy giełdowe. Jednocześnie sprawą problematyczną może 

być konieczność zadecydowania przez akcjonariuszy spółki zamkniętej o dopuszczeniu do swojego grona osoby 
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(performance shares, deferred stock),
78

 oraz (iii) programy „wirtualnych” papierów wartościowych,
79

 

do których należą programy praw aprecjacji z akcji (stock appreciation right, SAR)
80

 oraz programy 

tzw. akcji wirtualnych (phantom stock plans).
81

 

                                                                                                                                                         
stosunkowo nieznanej oraz sfinansowanie zakupu przyznanych jej akcji. Z drugiej strony, włączenie do struktury 

akcjonariatu silnej spółki utalentowanego zarządcy może odnieść wzmocnić jego poczucie prestiżu i wzbudzić 

motywację do pracy. Ewentualnie, plany tego typu mogą być wykorzystywane przez spółki publiczne, które 

osiągnięły już okres „dojrzałości”, tzn. po fazie dynamicznego rozwoju, z ustabilizowaną pozycją na rynku, w 

których nie jest spodziewany intensywny wzrost wartości akcji. Ograniczona zbywalność przyznanych akcji 

sprawia, że system ten stanowi dla menedżera „złote kajdany” (golden handcuffs). W konsekwencji uznaje się, 

że program ten przyznaje akcji uzależnione od kontynuowania i rozwoju kariery w danej spółce („career–

restricted stock”). Problem rozwodnienia akcjonariatu można natomiast zmitygować implementując w warun-

kach programu zwrotną opcję zakupu akcji na wypadek zakończenia zatrudnienia w spółce lub w innych ściśle 

określonych okolicznościach. Szerzej zob. R. Clark, Corporate Law, Boston–Toronto 1986, s. 207; B. Ellig, The 

Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 464–487. 
78

 Drugim podstawowym wariantem programu akcyjnego jest warunkowe przyznanie pakietu akcji uzależ-

nione od spełnienia określonych założeń lub osiągnięcia wyznaczonych wyników (performance shares, deferred 

stock, delayed issuance awards). Warunki stanowiące podstawę obligacyjnego stosunku otrzymania lub nabycia 

akcji mogą mieć charakter ekonomiczny lub dotyczyć zagadnień o wymiarze indywidualnym w odniesieniu do 

osoby zarządzającej, przede wszystkim jednak wymagane jest nieprzerwane zatrudnienie w spółce. Wskaźniki 

ekonomiczne mogą obejmować współczynniki rentowności np. (i) zwrot z inwestycji (return on investment, 

ROI); (ii) wskaźnik rentowności aktywów (return on assets, ROA); (iii) zwrot z kapitału własnego, tj. rentow-

ność kapitału własnego „zysk netto” do „kapitał własny” (return on equity, ROE), lub współczynniki rynkowe, 

jak (iv) zysk przypadający na jedną akcję (earning per share, EPS). W zależności od okoliczności przyznanie 

akcji może nastąpić jednorazowo (cliff vesting) lub być rozłożone na raty (installment vesting) na przestrzeni 

określonego czasu (np. trzech lat), co jest zazwyczaj rekomendowane. Więcej, zob. B. Ellig, The Complete 

Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 464–487. 
79

 Wirtualne systemy papierów wartościowych (phantom stock, stock appreciation right, SAR) opierają się 

na założeniach koncepcyjnych przyświecających programami opcyjnymi i akcyjnym. Ich zasadniczą cechą od-

różniającą jest nominalna „wirtualność”. Wyraża się ona zastąpieniem rozliczenia przysługujących wobec spółki 

uprawnień za pomocą faktycznego nabycia lub dostawy jej akcji, przez przyznanie określonej kwoty pieniężnej. 

Szerzej na temat programów wirtualnych instrumentów finansowych, zob. B. Ellig, The Complete Guide to 

Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 459–464; M.S. Sirkin, L.K. Cagney, Executive Compensa-

tion, New York 2004, § 5.03; Y.D. Tabuer, D.R. Levy (red.), Executive Compensation, Washington 2002, s. 98–

102. 
80

 Standardowym typem programu wirtualnego jest przyznanie prawa aprecjacji z akcji (stock appreciaton 

right, SAR), które jest wirtualnym odpowiednikiem planu opcyjnego. W jego ramach osoba uprawniona otrzy-

muje wynagrodzenie odpowiadające wzrostowi wartości godziwej akcji spółki pomiędzy dniem przyznania 

wirtualnej opcji a dniem jej wykonania. Zasady tego programu zakładają, że obligacyjne uprawnienie do zysku 

beneficjenta „naśladuje” podążanie za kursem akcji lub innym wskaźnikiem w sposób, w jaki czynią to opcje na 

akcje.
80

 Wynika z tego, że osoba uprawniona uzyskuje jedynie spread, czyli różnicę pomiędzy kursem „kupna” 

(przyznania), a „sprzedaży” (spłaty) zaciągniętego zobowiązania. Korzyścią wynikającą z tego rozwiązania dla 

uprawnionego jest brak konieczności wykładania środków finansowych na wykonanie opcji (cashless exercise) 

oraz, będący konsekwencją pierwszego, brak obowiązku nabycia akcji. Ze strony spółki nie zachodzi natomiast 

konieczność przeprowadzania emisji akcji lub nabycia akcji własnych, co w efekcie nie sprowadza zagrożenia 

rozwodnienia dotychczasowego akcjonariatu i czynia SAR atrykcyjnym dla spółek o zamkniętym akcjonariacie. 

Wirtualne opcje bywają przyznawane w skorelowaniu z opcjami na akcje (tandem grant), umożliwiając wyko-

nanie opcji przy automatycznym pomniejszeniu puli należnej z programu wirtualnego. Mogą być jednak również 

od opcji niezależne (independent grant) lub towarzyszyć mu bez powiązań ekonomicznych (additive grant). Nic 

nie stoi na przeszkodzie przewidywaniu szczególnych warunków nabywania uprawnień z programów wirtual-

nych opcji (limited SAR) oraz możliwe jest zastrzeżenie mechanizmu pełnej realizacji uprawnień z SAR na oko-

liczność wystąpienia określonego zdarzenia, np. przejęcie spółki (accelerated vesting). Zob. B. Ellig, The Com-

plete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 459–460. 
81

 Literatura przedmiotu uznaje plan akcji wirtualnych (phantom stock plan) za konstrukcję odmienną od 

prawa aprecjacji z akcji. W ramach tego programu przyznawane jest uprawnienie uczestnictwa w wirtualnym 

programie imitującym program akcyjny opartym na akcjach imiennych z ograniczona zbywalnością lub których 

przyznanie obarczone jest warunkami. Polega on na przyznaniu fikcyjnych akcji, często za pośrednictwem nie-

zbywalnych tzw. jednostek uczestnictwa (units of participation) lub innych podobnych instrumentów. W mo-

mencie uprawniającym do realizacji uprawnień z przyznanych jednostek, osoba uprawniona powinna otrzymać 
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1.4. Program opcji menedżerskich a partycypacja finansowa pracowników 

1.4.1. Koncepcja partycypacji finansowej pracowników 

 Od programów opcji na akcje przeznaczonych dla kadry kierowniczej i kluczowych pracow-

ników spółki odróżnić należy systemy wynagrodzeń kapitałowych przeznaczone dla szerokiego grona 

pracowników przedsiębiorstwa (employee-stock ownership plans) w ramach partycypacji finansowej 

w zyskach lub kapitale przedsiębiorstwa (employees financial participation).
82

 Instytucji tej należy 

poświęcić uwagę na wstępie, gdyż mimo, że jest ona do pewnego stopnia powiązana instytucjonalnie i 

konceptualnie z konstrukcją programu opcji menedżerskich, nie będzie ona przedmiotem dalszych 

rozważań. Choć te dwie kategorie mogą opierać się na podobnych instrumentach odróżnia je wiele 

cech charakterystycznych, a przede wszystkim przyświecająca filozofia i założenia aksjologiczne. 

Podczas gdy programy motywacyjne adresowane do osób zarządzających uzasadnione są bezpośred-

nim wpływem władz spółki na jej wyniki finansowe i wartość ekonomiczną, systemy szerokiego ak-

cjonariatu pracowniczego (broad-based stockownership plans) stawiając sobie za cel zwiększenie 

wydajności pracy i przedsiębiorstw, kładą podstawowy nacisk na prospołeczny oraz prosocjalny wy-

miar własności pracowniczej. Stąd kluczowymi wartościami tej koncepcji są (i) wzmocnienie zaanga-

żowania pracowników w losy spółki oraz (ii) ich poczucia przynależności do organizacji, (iii) popra-

wienie jakości pracy i satysfakcji z niej, (iv) nacisk na długoterminowe perspektywy rozwoju, a także 

(v) przyczynienie się do większej integracji społecznej. Do podstawowych zalet partycypacji finanso-

wej zaliczyć więc można związany z nią motywacyjny charakter, zwiększoną elastyczność systemów 

płacowych oraz skutki społeczno-gospodarcze w skali makroekonomicznej. Wady instytucji wiążą się 

z hipotezą zmniejszonej efektywności zachęt kolektywnych (inefficiency of group incentives), czę-

ściową utratą kontroli nad sferą własności przez właścicieli dóbr produkcji oraz innymi elementami 

ryzyka skorelowanym z programami pracowniczymi.
83

 Ponadto, niektóre spółki stosujące programy 

wynagrodzeń kapitałowych dla kadry kierowniczej i ogółu pracowników mogą mieć trudności w wy-

znaczeniu odpowiedniej skali i proporcji pomiędzy tymi odrębnymi systemami płacowymi.
84

 

 Idea partycypacji finansowej rozwijała się od drugiej połowy XIX w., niezależnie od siebie, w 

Wielkiej Brytanii i Francji oraz Stanach Zjednoczonych. Akcjonariat pracowniczy w nowoczesnej 

postaci kształtowany był w drugiej połowie XX w. w Ameryce Północnej przez ustawodawstwo fede-

ralne, zwłaszcza przepisy prawa podatkowego, prowadzące do utworzenia szeregu dedykowanych 

instytucji,
85

 w tym sztandarowego pracowniczego programu opcji na akcje
86

 (Employee Stock Option 

                                                                                                                                                         
od spółki rozliczenie pienieżne stanowiące ekwiwalent wartości rynkowej pakietu akcji wirtualnych. System 

tego typu podobnie jak prawo aprecjacji akcji nie przyznaje więc żadnych uprawnień korporacyjnych i majątko-

wych związanych ze statusem akcjonariusza spółki, gdyż nie wiąże się z nabyciem akcji. Tym samym nie wpły-

wa również na dotychczasową strukturę akcjonariatu. Nie jest jednak wykluczone przyznanie osobie uprawnio-

nej prawa z wirtualnych akcji do wirtualnej dywidendy, gdyż jest to materia kształtowana przez stosunki obliga-

cyjne. Więcej na temat phantom stock, zob. Y.D. Tabuer, D.R. Levy (red.), Executive Compensation, Washington 

2002, s. 98–102, R. Clark, Corporate Law, Boston–Toronto 1986, s. 208. 
82

 Klasyczna pozycja, zob. N. Wilson (red.), ESOPs: Their Role in Corporate Finance and Performance, Lon-

don 1992. Z najnowszej literatury, zob. J. Lowitzsch, Financial Participation of Employees in the EU–27, Pal-

grave Macmillan 2009. 
83

 Szerzej na ten temat, zob. raport PEPPER I, [przyp. 89], s. 12–17. 
84

 B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 348. 
85

 Chodzi przede wszystkim o (i) Employee Stock Ownership Plans (ESOP); (ii) Profit–Sharing Plan; (iii) 

Employee Stock–Purshase Plan; (iv) Employee Stock Option Plan; (v) Savings Plan; (iv) Cash or Deferred Ar-



 26 

Plan). Niezależnie od tego długą tradycję partycypacji finansowej kontynuowały Francja i Wielka 

Brytania. Według raportu z 2001 r. ponad połowa przedsiębiorstw w tych krajach posiadała systemy 

partycypacji finansowej pracowników
87

 (wg stanu z 1997 r.), jednak proporcja ta pozostawała w du-

żym kontraście ze średnią 28% wśród dziesięciu państw członkowskich „starej” Unii.
88

 

1.4.2. Partycypacja finansowa w Unii Europejskiej 

 Instytucja akcjonariatu pracowniczego była przedmiotem inicjatyw prawodawczych na po-

ziomie Wspólnot Europejskich. Po publikacji raportu PEPPER I z 1991 r.
89

 podsumowującego stan 

partycypacji finansowej pracowników w Unii Europejskich, Komisja wydała w 1992 r. zalecenie do-

tyczące promocji partycypacji pracowników w zyskach i wynikach przedsiębiorstwa, w tym partycy-

pacji kapitałowej.
90

 Celem raportu PEPPER II z 1996 r.
91

 było podsumowanie postępów w implemen-

                                                                                                                                                         
rangements (CODA); (v) Individual Retirement Account Plan (IRA); oraz (vi) Keogh Plan. Wszystkie programy 

zostały omówione w B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 318–

334. 
86

 Employee Stock Option Plan jest ustawowym typem programu opcyjnego, w ramach którego, zgodnie z 

podstawowymi warunkami określonymi w § 422 I.R.C. (i) opcja jest niezbywalna, można ją rozrządzać jedynie 

na wypadek śmierci; (ii) w razie ustania stosunku pracy opcja powinna zostać wykonana najpóźniej do trzech 

miesięcy od tej daty; (iii) plan powinien ściśle określać liczbę akcji, na które opiewają opcje oraz powinien zo-

stać zaakceptowany w ciągu roku od jego uchwalenia; (iv) czas trwania programu wynosi maksymalnie dziesięć 

lat; (v) cena przyznania/wykonania opcji/nabycia akcji nie może być niższa od wartości godziwej (FMV) akcji w 

dniu przyznania; (vi) całkowita wartość godziwa przyznanego pakietu opcji nie może przekraczać $100.000; 

(vii) uprawniony z opcji nie może zbyć nabytych akcji przez rok od momentu jej wykonania; (viii) uprawniony 

nie może posiadać akcji reprezentujących więcej niż 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Employee Stock 

Option Plan nie należy mylić z ESOP, który jest planem emerytalnym. Szerzej, zob. B. Ellig, The Complete 

Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 328–331. 
87

 Należy zaznaczyć, że od partycypacji finansowej pracowników należy odróżnić partycypację pracowniczą, 

polegającą na współdecydowaniu przez pracowników o sprawach przedsiębiorstwa, zasiadaniu przez nich w 

organach nadzorczych lub zarządzających spółki (np. niemieckie Mitbestimmung) lub konstytuowaniu specjal-

nych organów przedstawicielskich pracowników np. rad pracowniczych. Zagadnienie to jest przedmiotem regu-

lacji na poziomie Unii Europejskiej, zob. Dyrektywa Rady 2001/86/WE z 8.10.2001 r. uzupełniająca statut spół-

ki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.Urz. WE L 294/22 z 10.11.2001 r., polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 272–282). 
88

 Zob. Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, The Economic and 

Social Committee and The Committee of the Regions on a framework for the promotion of employee financial 

participation, Bruksela 5.7.2002 r., COM(2002) 364 final, s. 7. 
89

 The PEPPER Report: Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results, Luxembourg 

1991, Social Europe Supplement 3/91. Raport został przygotowany przez zespół pod przewodnictwem M. Uvalic 

(cyt.: “raport PEPPER I”). Pod nazwą „PEPPER” kryje się zwrot Promotion of Employee Participation in Prof-

its and Enterprise Results. 
90

 Council recommendation (92/443/EEC) of 27.7.1992 concerning the promotion of participation by em-

ployed persons in profits and enterprise results (including equity participation), Dz.Urz. WE L 245 z 26.8.1992 

r., s. 53–55. Zalecenie wzywało państwa członkowskie m.in. do (i) wprowadzania rozwiązań i instytucji praw-

nych umożliwiających ustanawianie systemów akcjonariatu pracowniczego; (ii) korelowania ich z adekwatną 

polityką podatkową; (iii) oparcia się na doświadczeniach państw wykorzystujących szerzej tego typu instytucje; 

(iv) zachęcania przedsiębiorstw do stosowania konstrukcji akcjonariatu pracowniczego oraz (v) podniesienia 

poziomu świadomości pracowników w tej materii (art. II pkt. 1–9 zalecenia 92/443/EWG). 
91

 Commission of the European Communities, Report from the Commission, PEPPER II promotion of partic-

ipation by employed persons in profits and enterprise results (including equity participation) in Member States, 

Bruksela 1996, COM(1996) 697 final (cyt.: „raport PEPPER II”). Dokument podkreślał korzyści wynikające z 

partycypacji finansowej pracowników, zwłaszcza w obszarach zwiększenia poziomów produktywności i spo-

łecznego zaangażowania załóg przedsiębiorstw. Jednocześnie raport wyraźnie podkreślał brak znaczących zmian 

w polityce państw członkowskich oraz niedostatek wymiany informacji w analizowanym temacie, a przy tym 

wyrażał stanowisko, że rozwój akcjonariatu pracowniczego jest uzależniony od aktywności prawodawców kra-

jowych, zwłaszcza w sferze odpowiednio skonstruowanych ulg podatkowych. W następstwie raportu PEPPER II 
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tacji zalecenia z 1992 r. Instytucji akcjonariatu pracowniczego został również poświęcony raport 

OECD z 1995 r.,
92

 który podsumowując dotychczasową literaturę przedmiotu podkreślał rozbieżności 

w wynikach prezentowanych badań. Na przełomie stulecia sporządzono kilka raportów, częściowo z 

zamówienia instytucji wspólnotowych, poświęconych problematyce partycypacji finansowej pracow-

ników. Większość z nich zwracała uwagę na zalety instytucji, stwierdzając, że wiodące badania wska-

zują na jej tylko pozytywny lub neutralny wpływ na sytuację przedsiębiorstw.
93

 Niektóre dokumenty 

sygnalizowały ryzyka związane z akcjonariatem pracowniczym w kontekście azjatyckiego i amery-

kańskiego kryzysu finansowego z 1999 r., inwestycji oszczędności pracowników w papiery warto-

ściowe, niepewności związanych z efektywnością zaleceń ładu korporacyjnego oraz wątpliwości 

związków zawodowych dotyczących relacji między systemami akcji pracowniczych a systemami po-

wiązanymi z funduszami emerytalnymi.
94

 

 Komisja Europejska zaprezentowała swoje stanowisko w sprawie finansowej partycypacji 

pracowników w komunikacie z 2002 r.
95

 adresowanym do Rady Europejskiej, Parlamentu, Komitetu 

Regionów oraz Komitetu Ekonomiczno–Społecznego. Na przeszkodzie realizacji planów Komisji 

stanął ciąg wydarzeń, które bezpowrotnie zmieniły międzynarodowy krajobraz świata spółek. Publi-

kacja Komunikatu Komisji z 2002 r. zbiegła się bowiem z „falą uderzeniową” po ujawnieniu afery 

firmy Enron i stanowiła impuls dla krajowych prawodawców do podjęcia mniej lub bardziej fortun-

nych inicjatyw prawodawczych. W efekcie, obok uchwalenia amerykańskiej SOA, nowych zasad 

księgowania opcji przez FASB i IASB, nastąpiła również istotna zmiana w postrzeganiu instytucji 

akcjonariatu pracowniczego opartego na opcjach na akcje. Przyczyniły się do tego tragiczne przypadki 

utraty życiowych oszczędności zainwestowanych przez pracowników w ramach programów emerytal-

nych w papiery wartościowe upadłych spółek. 

 Po ustabilizowaniu sytuacji na rynkach, zagadnienie ponownie wróciło na polityczną agendę 

europejskiego prawodawcy, na którego zlecenie przygotowano obszerny i szczegółowy raport 

                                                                                                                                                         
Parlament Europejski podjął uchwałę wzywającą kraje członkowskie do podjęcia szeregu działań nakierunko-

wanych na szersze i bardziej powszechne zastosowanie systemów wynagrodzeń kapitałowych dla pracowników. 
92

 OECD, Profit Sharing in OECD Countries, Chapter Four, Employment Outlook, 1995 (zob. 

www.oecd.org), s. 139–169. 
93

 F. van den Bulcke, A company perspective on financial participation in the European Union. Objectives 

and obstacles, 2000; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Recent 

trends in employee financial participation, 2001; European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, Employee share–ownership and profitsharing in the EU, 2001; V. Pérotin, A. Robinson, 

Employee Participation in Profit and Ownership: A Review of the Issues and Evidence, Leeds 2002. Bogaty 

przegląd literatury przedmiotu został przedstawiony w ostatniej z wymienionych pozycji. 
94

 V. Pérotin, A. Robinson, Employee Participation in Profit and Ownership: A Review of the Issues and Evi-

dence, Leeds 2002. 
95

 Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, The Economic and Social 

Committee and The Committee of the Regions on a framework for the promotion of employee financial partici-

pation, Bruksela 5.7.2002 r., COM (2002) 364 final. Komunikat stanowił kompleksowe przedstawienie dotych-

czasowych dokonań w tym obszarze na łonie UE, trafną identyfikację przyczyn braku popularności instytucji 

akcjonariatu pracowniczego oraz proponował środki, których przedsięwzięcie powinno przyczynić się do jej 

promowania i rozpowszechnienia, co było zgodne ze strategią lizbońską z 2000 r. Komisja uznała, że głównymi 

przeszkodami leżącymi po stronie państw członkowskich w implementacji szerokich programów kapitałowych 

są (i) niedostosowane i niekorzystne rozwiązania w przepisach podatkowych; (ii) różnice w systemach praw-

nych; (iii) brak korelacji pomiędzy płatnościami i wypłatami z programów kapitałowych w zestawieniu ze 

składkami emerytalnymi i na ubezpieczenie społeczne; (iv) różnice kulturowe; (v) brak odpowiedniej informacji 

dla zainteresowanych stron na temat korzyści wynikających z finansowej partycypacji pracowników. Celem 

Komisji było dalsze wspieranie idei akcjonariatu pracowniczego. 

http://www.oecd.org/


 28 

PEPPER III z 2006 r.
96

 opisujący problematykę i stan partycypacji finansowej pracowników w no-

wych krajach członkowskich UE. Zgodnie z konkluzjami przedstawionymi w raporcie, we wspomnia-

nych państwach partycypacja finansowa miała pewne znaczenie w okresie transformacji gospodarczej 

na początku lat 90. XX w., jednak teraz jej rola jest znacznie zmarginalizowana.
97

 Niedawno, rozwój 

odświeżonej koncepcji akcjonariatu pracowniczego został zahamowany przez kryzys finansowy z lat 

2007–2008. 

1.4.3. Klasyfikacja form partycypacji finansowej pracowników 

 Do podstawowych form partycypacji finansowej zalicza się udział pracowników w zysku 

przedsiębiorstwa (profit-sharing) oraz programy akcjonariatu pracowniczego (employee-share ow-

nership). Są to jednak pojemne kategorie, mieszczące w sobie wiele instytucji. Zgodnie z klasyfikacją 

zaproponowaną w raporcie PEPPER I do pracowniczych programów udziału w zysku zaliczyć można 

(i) gotówkowy udział w zysku (cash-based profit sharing); (ii) udział w zysku oparty na akcjach (sha-

re-based profit sharing); (iii) udział w zysku oparty o papiery wartościowe dłużne, np. obligacje 

(bond-based profit sharing); oraz systemy odroczonego udziału w zysku (deferred profit sharing). 

Natomiast do kategorii programów akcjonariatu pracowniczego należą (i) pracownicze plany nabywa-

nia akcji (employee share-ownership plans); (ii) pracownicze plany opcji na akcje (employee stock 

option plans), w tym plany tzw. uznaniowe (discretionary share option plans); a także (iii) programy 

wykupów pracowniczych (employee buy outs).
98

  

1.4.4. Pracowniczy plan opcji na akcje jako instrument akcjonariatu pracowniczego 

 Jak wynikało z komunikatu Komisji z 2002 r. jednym z podstawowych założeń Komisji była 

kontynuacja wspierania koncepcji ogólnopracowniczego wynagrodzenia za pomocą instrumentów 

finansowych. W centrum debaty nad tą materią na poziomie Wspólnoty pozostawały programy opcji 

na akcje, które na początku XXI w. znajdowały się u szczytu swojej popularności. Na zlecenie Komi-

sji przeprowadzono szczegółowe badania opisujące rozwiązania w obszarze prawa spółek, pracy, ryn-

ku kapitałowego i podatkowego oraz administracyjnego w systemach prawnych państw członkow-

skich. Dwa raporty: z 2002 r.
99

 i 2003 r.
100

 stanowią cenne źródło informacji na temat otoczenia praw-
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 European Commission, The PEPPER III Report: Promotion of Employee Participation in Profits and En-

terprise Results in the New Member and Candidate Countries of the European Union, Rzym czerwiec 2006 r., 

(przygotowany przez zespół pod przewodnictwem Jensa Lowitzscha, cyt.: „raport PEPPER III”), (zob. 

http://www.efesonline.org/LIBRARY/2006/PEPPER%20III%20Final%20Print.pdf). 
97

 Raport PEPPER III, [przyp. 96], s. 40–41. 
98

 Zob. Raport PEPPER I, [przyp. 89], s. 8–11. Zgodnie z założeniami, programy partycypacji finansowej 

pracowników powinny mieć charakter wewnętrzny (w ramach przedsiębiorstwa), kolektywny (obejmować 

wszystkich pracowników), ciągły oraz uzależniony od wyników przedsiębiorstwa (w sposób bezpośredni lub 

pośredni) (internal, collective, continuous, enterprise performance). 
99

 DG Enterprise Study on Employee Stock Options in the EU and the USA, Bruksela 10.2002 r., teoretyczna 

część raportu powoływana jest w niniejszej pracy jako A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, E. Poutsma, J. Sesil, 

Theoretical study on stock options in small and medium enterprises. Final Report to the European Commission, 

Manchester 2002; część prawnoporównawczą opracowała firma PricewaterhouseCoopers (zob. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/employee-stock-options/index_en.htm). 
100

 Final Report of the Expert Group, Employee Stock Options. The legal and administrative environment for 

Employee Stock Options in the EU. European Commission, Enterprise Directorate – General, Bruksela, czerwiec 

2003 r.; (dost. na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/employee-stock-

options/index_en.htm) (cyt.: „ Final Report of the Expert Group on Employee Stock Options z 2003 r.”). 

http://www.efesonline.org/LIBRARY/2006/PEPPER%20III%20Final%20Print.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/employee-stock-options/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/employee-stock-options/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/employee-stock-options/index_en.htm
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nego i warunków implementacji programów opcyjnych dla pracowników w krajach „piętnastki”. Za-

równo z wymienionych dokumentów, jak i przywołanych przez nie licznych studiów i opracowań 

naukowych wynikało, że ogólnopracownicze programy opcji na akcje (broad-based option schemes) 

posiadają lepszy wpływ na poziom produktywności przedsiębiorstw niż systemy o wąskim zakresie 

podmiotowym, ograniczone przeważnie do wąskiego grona kadry zarządzającej.
101

 Problematyką sze-

rokich programów opcji na akcje zajmowała się również OECD, która w 2001 r. prowadziła rozmowy 

na szczeblu krajów zrzeszonych w celu ujednolicenia strategii w stosowaniu tych instrumentów, 

przede wszystkim w zakresie zasad księgowania.
102

 Jednak w 2002 r. temat został błyskawicznie zdję-

ty z agendy w następie skandalu firmy Enron i pochodnych mu turbulencji ekonomicznych. Powyższe 

nie zmienia faktu, że ogólnopracownicze plany opcji na akcje są powszechnie oraz z dużymi sukcesa-

mi w spółkach brytyjskich i francuskich, czemu sprzyja szereg przemyślanych, odpowiednio skon-

struowanych oraz skorelowanych rozwiązań na gruncie prawa spółek i prawa podatkowego.
103

 Zgod-

nie z poglądami w literaturze przedmiotu oraz raportach PEPPER, opcje nabycia akcji powinny być 

przyznawane pracownikom na preferencyjnych warunkach oraz na zasadach preferencji podatkowych, 

pod warunkiem stałości zatrudnienia. 

1.5. Pojęcie opcji i prawa opcji 

1.5.1. Pojęcie prawa opcji sensu largo 

 Pojęcia opcji i prawa opcyjnego, posiadające istotne znaczenie dla problematyki niniejszej 

pracy, cechuje zróżnicowane znaczenie i niejednolity charakter.
104

 Na gruncie nauk ekonomicznych i 

prawnych istnieją różnice w charakteryzowaniu opcji, wynikające głównie z odmienności w postrze-

ganiu tej instytucji przez pryzmat pełnionej przez nią funkcji gospodarczej. Znajduje to znajduje prze-

łożenie na trudności w jednoznacznej kwalifikacji charakteru jurydycznego opcji z punktu widzenia 

dogmatyki prawa cywilnego. Wątpliwości nasilają się zwłaszcza w momencie konfrontacji prawa 

opcji jako konstrukcji prawa cywilnego (tj. prawa zobowiązań) z będącą pochodnym instrumentem 

finansowym opcją giełdową. Trudności przyporządkowania prawa opcyjnego w ramy instytucji zna-
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 A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, E. Poutsma, J. Sesil, Theoretical study on stock options..., op. cit. [przyp. 

33], s. 101. 
102

 Zob. OECD, Employee Stock Options, OECD Meeting of the National Accounts Experts, Paryż 

8.11.2002 r. (dost. na stronie http://www.oecd.org/dataoecd/47/24/1959635.doc). 
103

 Por. rozważania w pkt. 3.3 oraz 3.4. 
104

 Różne hipotezy genezy umowy opcyjnej, tj. umowy z prawem opcji, wywodzą jej pochodzenie z (i) 

umów o dostawę towarów, mających cechy kontaktów terminowych, zawieranych w starożytnej Mezopotamii 

ok. 4000 lat p.n.e.; (ii) umów o charakterze opcyjnym stosowanych na giełdach towarowych istniejących na 

terenie Chin, Indii, Egiptu od ok. 1200 r. p.n.e.; (iii) umów służących celom spekulacyjnym, zbliżonych do wy-

stępujących w klasycznym prawie greckim w IV w. p.n.e. kontraktów arratycznych, polegających na wręczeniu 

„zadatku” (arrha) o charakterze zapłaty premii opcyjnej, których wykorzystanie przez Talesa z Miletu opisał 

Arystoteles w pierwszej księdze Polityki; (iv) transakcji dokonywanych w holenderskim Haarlemie w XVII w. 

polegających na spekulacji opcjami uprawniających do kupna cebulek tulipanów po określonej z góry cenie. 

Przegląd informacji na ten temat, zob. M.J. Golecki, Kilka uwag na temat genezy giełdowego kontraktu opcyj-

nego, Studia Prawno–Ekonomiczne 2003, Nr 68, s. 37–40; M.J. Golecki, Grecka geneza kontraktu opcyjnego? – 

Arrha klasycznego prawa greckiego a współczesny giełdowy kontrakt opcyjny, Czasopismo Prawno–

Historyczne 2003, t. 55, s. 149–161. Por. również M. Bączyk, M.H. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szu-

mański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000, s. 699. 

http://www.oecd.org/dataoecd/47/24/1959635.doc
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nych polskiemu prawu prywatnemu, z uwagi na zdywersyfikowaną konstrukcję jurydyczną opcji, 

stały się udziałem polskiego ustawodawcy i znalazły wyraz w rodzimej doktrynie prawa. 

 Z historycznego punktu widzenia wydaje się, że w polskim piśmiennictwie okresu między-

wojnia
105

 prezentowano bardziej otwarte nastawienie dla instytucji opcji niż miało to miejsce w okre-

sie powojennym.
106

 Sytuacja uległa zmianie od momentu zmian systemowych na początku lat 90. XX 

w., kiedy pojęcie opcji zaczęło odzyskiwać należne mu istotne miejsce w piśmiennictwie prawniczym. 

Stało się to w następstwie szerokich „opcji” zastosowania konstrukcji opcji w obrocie gospodarczym, 

co umożliwiły nastanie ery gospodarki wolnorynkowej oraz nowelizacje w zakresie prawa prywatnego 

i publicznego obrotu papierami wartościowymi. Polski prawodawca wciąż nie poczynił, mimo kilku 

prób, konkretnych posunięć dedykowanych stricte opcji na gruncie prawa cywilnego i prawa spół-

ek.
107

 Niemniej, ustanawiając zasadę swobody umów w art. 353
1
 k.c. stworzył w sensie normatywnym 

podstawę kreację prawa opcji o źródle obligacyjnym.  

 Prawo opcji jest instytucją jurydyczną, która nie daje się łatwo zaszeregować w ramach jednej 

klasyfikacji. Trafnie podnosi się w doktrynie, że pojęcie to jest niejednolite.
108

 Świadczyć o tym wciąż 

istniejący spór na temat charakteru prawnego umowy opcyjnej na gruncie dogmatyki prawa cywilnego 

zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.
109

 Problemem jest natomiast podanie jednoznacznej kwalifika-

                                                 
105

 Zdaniem F. Zolla mianem opcji można określić sytuację, w której strony zawierają umowę, a tylko jedna 

z nich zobowiązuje się pod warunkiem, że złoży dodatkowe oświadczenie woli w wyznaczonym terminie. J. 

Gwiazdomorski wyraził zapatrywanie, zgodnie z którym opcja jest „umową, w której jedna ze stron przyznaje 

stronie drugiej, lub strony przyznają sobie wzajemnie, prawo (kształtujące) powołania do życia przez jedno-

stronne oświadczenie woli stosunku prawnego i to takiego, jaki zwykle powstaje między stronami na podstawie 

umowy.” R. Longchamps de Berier wyróżniał trzy formy opcji, przyjmujące postać (i) „jednostronnego przyrze-

czenia zawarcia umowy w przyszłości”; (ii) występującej w obrocie czynności prawnej „pozostawiającej jednej 

stronie decyzję o tym, czy umowa ma dojść do skutku”; oraz (iii) „gotowej [...] bądź zawartej pod warunkiem 

umowy, że jedna strona oświadczy w ciągu oznaczonego czasu, że chce z umowy skorzystać, bądź wymagająca 

(w myśl woli stron) do swej ważności, aby jedna ze stron złożyła w ciągu określonego czasu oświadczenie, że 

chce z opcji skorzystać”. Zob. F. Zoll, Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1948, s. 78; J. Gwiazdomorski, 

Umowa przedwstępna w kodeksie zobowiązań, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, Kraków 1935, t. 30, s. 

439; J. Górski, Przygotowanie umowy w świetle kodeksu zobowiązań, Poznań 1938, s. 67; I. Blei, Umowa 

przedwstępna. Studium z prawa cywilnego, Lwów 1936, s. 42; L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań, 

Warszawa 1936, s. 185–186; [cytaty za:] M.J. Golecki, Charakter prawny opcji w polskim prawie cywilnym. 

Uwagi na tle nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących ofertowego trybu zawierania umów, Pale-

stra 2006, Nr 7–8, s. 10. 
106

 Por. zwłaszcza znamienną oraz nieaktualną już wypowiedź Z. Radwańskiego: „W doktrynie cywilistycz-

nej wyróżnia się niekiedy tzw. umowę o p c j i , w której jedna ze stron przyznaje drugiej prawo ustanowienia 

określonego stosunku prawnego przez jednostronne oświadczenie woli. W przeciwieństwie do umowy przed-

wstępnej przy opcji zamierzony stosunek prawny zawiązuje się więc przez jednostronne oświadczenie woli. [...] 

W systemie prawa polskiego, które uznaje jednostronnie wiążącą ofertę, można wyrazić wątpliwość, czy kon-

strukcja umowy opcji jest potrzebna”, zob. Z. Radwański [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1. Prawo zobo-

wiązań – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Ossolineum 1981, s. 411. Wzmianki o opcji nie ma również w 

podręczniku prawa papierów wartościowych wydanym na początku lat 90. XX w., zob. S. Włodyka (red.), Prawo 

papierów wartościowych, wyd. 2, Kraków 1995. 
107

 Zmiany w tej kwestii wydają się być jednak tylko kwestią czasu. Na temat wspomnianych prób imple-

mentacji opcji do systemu polskiego prawa, zob. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 

J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 338, Nb 14, s. 332–333; M. Romanowski [w:] 

System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. W.J. Katnera, Warszawa 

2010, s. 612–614, Nb 106–107. 
108

 Tak również M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy niena-

zwane, pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 597, Nb 87; M. Krajewski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 

5. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2006, s. 786, Nb 173. 
109

 Rozważania na temat trudności niemieckiej doktryny prawa cywilnego w zakwalifikowaniu natury jury-

dycznej opcji prezentuje M.J. Golecki, Charakter prawny opcji giełdowej na tle prawa angielskiego, francuskie-
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cji prawnej opcji. Okoliczność ta stanowi istotny argument przemawiający za szerokim ujmowaniem 

samego pojęcia prawa opcji, które można określić mianem o p c j i  s e n s u  l a r g o . Wydaje się bo-

wiem, że tylko elastyczne ujęcie tej instytucji pozwoli uniknąć tworzenia pojęć o zbyt wąskim zakre-

sie przedmiotowym, nieodpowiadającym niejednolitej naturze jurydycznej prawa opcyjnego.
110

 

1.5.2. Rodzaje prawa opcji 

 W ramach szeroko rozumianego pojęcia opcji wyróżnić można wiele jej postaci, głównie z 

uwagi na fakt, że poszczególne instytucje bezpośrednio lub pośrednio wykorzystują konstrukcję prawa 

opcyjnego. Jedną z jej podstawowych form jest umowa opcji (zwana też umową opcyjną lub kontrak-

tem opcyjnym). Drugie zasadnicze oblicze opcji przyjmuje kształt opcji giełdowej, będącej prawem 

pochodnym instrumentem finansowym (derywatem), w ramach którego wyróżnić można opcję na 

akcję, opcję indeksową, towarową i walutową. Opcja może stanowić również element składowy w 

ramach wybranych stosunków prawnych i umów, np. pod postacią stosowanej powszechnie w umo-

wach handlowych klauzuli opcji call lub put, opiewającej na towary, prawa albo podjęcie lub wyko-

nanie konkretnej czynności. Prawo opcji może zostać również „wbudowane” (embedded) w papiery 

wartościowe, czego typowym przykładem są warranty subskrypcyjne albo obligacje z prawem pierw-

szeństwa objęcia akcji (tj. z warrantem). W uprawnienie o charakterze opcyjnym mogą być również 

zaopatrzone inne instytucje prawa cywilnego. 

 W efekcie, podczas próby klasyfikacji postaci opcji zasadnym w pierwszej kolejności jest 

zarysowanie pierwszorzędnego podziału, wynikającego z historycznej genezy konstrukcji współcze-

snej opcji, na opcję klasyczną, opcję giełdową oraz cywilnoprawne konstrukcje oparte na opcji. Przez 

o p c j ę  k l a s y c zn ą  rozumieć można ustanowienie na rzecz nabywcy opcji (czyli uprawnionego z 

tytułu umowy opcyjnej) prawa do żądania zbycia określonej z góry rzeczy czy prawa majątkowego, 

np. akcji, lub też żądania nabycia oznaczonej rzeczy bądź prawa, przez określony z góry czas po wy-

znaczonej cenie. Koncepcja normatywna opcji klasycznej opierała się na bazie tzw. option contract 

jako mechanizmu w procesie zawierania umów wykształconego na gruncie common law.
111

 Op c j a  

g i e ł d o wa  powstała w oparciu o strukturę opcji klasycznej. Giełdowe kontakty terminowe wykorzy-

stujące option contract zawierano w Wielkiej Brytanii od XVII w. Z czasem instrument ten ewolu-

                                                                                                                                                         
go i niemieckiego, KPP 2004, z. 2, s. 533–574. Autor stwierdza, że w prawie niemieckim przeważają trzy poglą-

dy, uznające opcję za (i) ofertę więżącą oferenta przez oznaczony okres; (ii) prawo kształtujące; oraz (iii) umowę 

sprzedaży pod warunkiem zawieszającym potestatywnym. Por. H. von Einem, Die Rechtsnatur der Option, Ber-

lin 1974, s. 11 i n. 
110

 Powyższe nie kłóci się jednak z w pełnej mierze zasadnym badaniem charakteru prawnego poszczegól-

nych instytucji bazujących na konstrukcji opcji. Zgodnie z poglądami utrwalonymi w prawniczym piśmiennic-

twie kręgu common law pojęciu opcji sensu largo przypisuje się cztery podstawowe znaczenia. Po pierwsze, 

przez opcję rozumie się prawo lub bycie władnym do dokonania wyboru. W drugim ujęciu, opcja oznacza ofertę 

w ramach umownego stosunku prawnego (najczęściej umowy), która obowiązuje przez określony czas bez moż-

liwości odwołania jej przez oferenta. Opcja w tym ujęciu utożsamiana jest z pojęciem kontraktu opcyjnego 

(option contract). Trzecie znaczenie określa mianem opcji prawo kreowane przez umowę opcyjną. W końcu, 

opcja oznacza prawo, lecz nie obowiązek nabycia lub zbycia określonej ilości instrumentów finansowych, towa-

rów lub praw majątkowych po oznaczone cenie w określonym czasie. Zob. B.A. Garner (red.), Black‟s Law 

Dictionary 8th ed., West 2004, hasło: option. 
111

 M.J. Golecki, Kilka uwag na temat genezy giełdowego kontraktu opcyjnego, Studia Prawno–

Ekonomiczne 2003, Nr 68, s. 46–49; M.J. Golecki, Charakter prawny opcji giełdowej na tle prawa angielskiego, 

francuskiego i niemieckiego, KPP 2004, z. 2, s. 542–543. 
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ował w kierunku standaryzowanego prawa pochodnego, tj. derywatu, który stał się samodzielnym 

przedmiotem obrotu.
112

 Podstawowe różnice między opcją klasyczną a opcją giełdową polegają na 

tym, że ta pierwsza co do zasady nie była przedmiotem obrotu, gdyż jej podstawową funkcją było 

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany cen lub wartości towarów lub praw. Natomiast opcje giełdowe 

jako sui generis prawa majątkowe przybierające postać zdematerializowanych papierów wartościo-

wych są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku wtórnym. Opcja klasyczna zazwyczaj czerpie źró-

dło z umowy będącej elementem transakcji handlowej, podlegającej negocjacjom oraz procedurze 

zawierania umów. Opcja giełdowa to rodzaj zestandaryzowanego „produktu” przyjmującego kształt 

umowy zawieranej w drodze adhezji. W końcu, opcja klasyczna może zostać wykreowana wolą stron 

przybierającą postać czynności prawnej, podczas gdy do powstawania opcji giełdowej wymagana jest 

pośrednictwo instytucji prowadzącej giełdę lub depozyt papierów wartościowych.
113

 Trzecia katego-

ria, czyli c y wi l n o p r a wn e  i n s t y t u c j e  o p a r t e  n a  k o n s t r u kc j i  o p c j i , oznacza rozwiązania 

prawne przyjmowane w ramach danej jurysdykcji dla wyrażenia opcji w sposób normatywny lub 

określania jej natury jurydycznej w doktrynie.
114

 

 Zważywszy, że zarówno umowa opcji, opcja giełdowa na akcje, opcja jako klauzula umowa 

lub jako element papieru wartościowego zostaną omówione w dalszej części pracy, na tym etapie go-

dzi się jedynie odnotować, że prawo opcji sensu largo może występować jako: (i) umowa 

opcji/kontrakt opcyjny; (ii) prawo pochodne (opcja na akcje, opcja indeksowa, opcja towarowa, opcja 

walutowa); (iii) warrant (warrant subskrypcyjny, warrant opcyjny); (iv) instrument zawarty w obliga-

cjach (zamiennych, z warrantem, z prawem pierwszeństwa objęcia akcji); (v) instrument zawarty w 

prawie poboru akcji; (vi) instrument zawarty w prawie do akcji (PDA); (vii) samodzielna klauzula 

kontraktowa o charakterze opcji call lub put; (viii) instrument zawarty w prawie pierwokupu i odkupu; 

(ix) opcja przedłużenia stosunku prawnego o charakterze trwałym; (x) opcja nabycia przedmiotu le-

asingu, najmu lub dzierżawy; (xi) opcja w prawie autorskim; (xii) opcja w prawie własności intelektu-

alnej.
115

 

1.5.3. Pojęcie opcji na akcje 

 Przez opcję na akcje (opcję akcyjną, stock option, option on stock) rozumie się prawo, lecz nie 

obowiązek nabycia lub zbycia określonej ilości akcji po określonej cenie w oznaczonym czasie nieza-

leżnie od wahań kursowych ceny akcji.
116

 Akcja stanowi dla prawa opcji akcyjnej instrument bazowy, 

                                                 
112

 Pierwsza giełda prowadząca wyspecjalizowany obrót opcjami giełdowymi powstała w 1973 r. w Chicago. 
113

 Por. A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumań-

skiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 751, Nb 4. 
114

 Działania pierwszego typu podjął np. ustawodawca francuski i włoski. W prawie francuskim przyrzecze-

nie sprzedaży (promesse de la vente) unormowane w art. 1589 francuskiego k.c. jest powszechnie uznawane za 

opcję sprzedaży (option de vente), przez którą doktryna uważa w rezultacie umowę sprzedaży zawartą pod wa-

runkiem zawieszającym si volet. W prawie włoskim umowa opcji (patto di opzione) jest umową nazwaną uregu-

lowaną w art. 1351 k.c. Szerzej, zob. M.J. Golecki, Kilka uwag na temat genezy giełdowego kontraktu opcyjne-

go, Studia Prawno–Ekonomiczne 2003, Nr 68, s. 43–45. 
115

 Z uwagi na zróżnicowany charakter prawa opcji przedstawionego wyliczenia nie można uznać za za-

mknięte. 
116

 Zob. A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. 

Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 843–846, Nb 337–339; M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, War-

szawa 2003, uw. do art. 3, Nb 66–96, s. 99–115; A. Fierla, Opcje na akcje, Warszawa 2004, s. 9–21. Klasyczne 
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zwany też instrumentem pierwotnym (underlying instrument).
117

 To odróżnia tę konstrukcję od opcji 

opiewających na inne instrumenty bazowe, których katalog może być w zasadzie niewyczerpany.
118

 

Opcję na akcje charakteryzuje szereg specyficznych rozwiązań, co przekłada się na związaną z nią 

szczególną nomenklaturę o ekonomicznej proweniencji, której jednak nie sposób pominąć w rozważa-

niach prawnych.
119

 Opcja akcyjna może uprawniać posiadacza do jej rozliczenia w formie rzeczywi-

stej transakcji kupna lub sprzedaży akcji (dostawa akcji) albo rozliczenia pieniężnego z tytułu zmian 

wartości akcji.
120

 Wykonanie rzeczywistej opcji na akcje rodzi obowiązek dostawy akcji, będących 

instrumentami bazowymi dla opcji. Osoba, której przysługuje prawo opcji, może je wykonać, tj. zre-

alizować (exercise) najczęściej po upływie określonego czasu (vesting/exercise period) lub dodatkowo 

po spełnieniu określonych warunków (vesting requirements/conditions). 

 Najprostsze relacje podmiotowe w ramach kontraktu opcyjnego koncentrują się wokół nabyw-

cy opcji (holder), którym jest osoba uprawniona nabywająca opcję kupna lub sprzedaży oraz wystaw-

cy opcji (writer), zobowiązującego się do zrealizowania opcji.
121

 W praktyce mogą być one bardziej 

skomplikowane, zwłaszcza w przypadku opcji giełdowych oraz w ramach programów opcji mene-

dżerskich. Opcje na akcje mogą być wystawiane zarówno przez emitenta instrumentu bazowego, jak i 

przez podmiot trzeci, co w zasadzie jest normą w przypadku opcji giełdowych.
122

 

 Ze względu na termin, w którym opcję można zrealizować wyróżnia się opcję na akcje typu 

amerykańskiego i europejskiego. Uprawnienie do wykonania tej pierwszej przysługuje przez określo-

ny czas, podczas gry drugą realizuje się tylko w wyznaczonym dniu. W tym kontekście wskazać moż-

                                                                                                                                                         
pozycje z literatury finansowej, zob. J. Hull, Introduction to futures and options markets, 2. ed., New Jersey 

1995; R. Kolb, Futures, Options and Swaps, 2. ed., Oxford 1997. 
117

 A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumań-

skiego, Warszawa 2006, s. 121–123, Nb 219–225. Zważywszy, że k.s.h odróżnia prawa z akcji od dokumentu 

akcji dodać wypada, że pojęcie „akcja” odnosi się w tym przypadku do ogółu praw akcjonariusza, zob. S. Sołty-

siński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 

2008, art. 302, Nb 5, s. 52–53. 
118

 Do kategorii pozostałych typów opcji zaliczyć można opcje indeksowe, opcje towarowe, opcje walutowe 

oraz opcje procentowe. Przegląd katalogu instrumentów, na które zorientowana może być akcja dokonuje art. 3 

ust. 1 pkt 28a ObrIFinU, w myśl którego przez opcje rozumieć należy instrumenty pochodne, których cena zale-

ży bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, ren-

towności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachto-

wych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, 

praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych). 
119

 Z polskiego piśmiennictwa warto zwrócić uwagę na wyjaśnienia pojęć związanych z opcją przedstawione 

w A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001 oraz A. Fierla, Opcje na 

akcje, Warszawa 2004. Nadmienić wypada, że nieomówione w niniejszej pracy pozostaną pojęcia takie jak seria 

opcji, klasa opcji na akcje, pozycja krótka i długa, wydłużania i skracanie pozycji, ani rozbudowane strategie 

opcyjne etc., gdyż nie są one związane z problematyką niniejszej pracy. Więcej na ten temat, zob. pierwszą z 

wymienionych pozycji. 
120

 Rozróżnienie to należy odróżnić od podziału na prawa pochodne rzeczywiste, których instrumentem ba-

zowym jest realnie istniejący instrument finansowy i abstrakcyjne, uprawniające nabywcę do rozliczenia pie-

niężnego odnoszące się do abstrakcyjnego instrumentu bazowego (np. indeksu giełdowego). W świetle tego 

podziału słusznie zauważono, że opcja akcyjna jest prawem pochodnym o charakterze rzeczywistym, zob. A. 

Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, 

Warszawa 2006, s. 121, Nb 219. Zob. również. M. Romanowski, Charakter prawny kontraktu opcyjnego, PPH 

1999, Nr 5, s. 26; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 34–35. 
121

 M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 3, Nb 67, s. 99. 
122

 Pojęcia emitenta praw pochodnych w relacji do ich procesu ich wystawienia, jak również krytyka stoso-

wania do praw pochodnych pojęcia emisji na gruncie PrPapW, zob. A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. 

Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 220–224. 
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na kolejne istotne pojęcie, jakim jest termin wygaśnięcia opcji (termin zapadalności, expiration day, 

maturity), przypadający na ostatni możliwy dzień realizacji opcji typu amerykańskiego lub jedyny 

termin, w którym wykonać można opcję typu europejskiego.
123

 

 Posługując się kryterium treści uprawnienia, na które opiewa opcja akcyjna, można wyodręb-

nić opcję przyznającą jej posiadaczowi prawo nabycia akcji (opcja call) oraz ich sprzedaży (opcja 

put). Z uprawnieniem posiadacza opcji call skorelowane jest zobowiązanie jej wystawcy do sprzedaży 

instrumentu bazowego w przypadku skorzystania z prawa opcji przez uprawnionego. Posiadacz opcji 

put jest uprawniony do sprzedaży danego papieru wartościowego, czemu odpowiada obowiązek wy-

stawcy opcji do jego nabycia na określonych z góry warunkach. 

 Cena wykonania lub rozliczenia opcji (exercise/strike price) opiewa na cenę nabycia lub zby-

cia akcji będącej instrumentem bazowym. Jeżeli przyjąć, że kursem wykonania opcji jest kurs akcji, 

po którym posiadacz opcji call nabywa akcje, wtedy za cenę wykonania opcji uznać należy kurs wy-

konania pomnożony przez liczbę akcji, na które opiewa jedna opcja.
124

 Natomiast ceną instrumentu 

pierwotnego jest cena akcji, na którą opiewa opcja. Ceną taką może być np. wartość rynkowa akcji 

dopuszczonych do publicznego obrotu. Od ceny wykonania opcji oraz ceny instrumentu bazowego 

należy odróżnić premię opcyjną (option premium), stanowiącą cenę lub koszt opcji, którą uprawniony, 

czyli nabywca opcji płaci za możliwość nabycia w przyszłości instrumentu bazowego. Dla zobowią-

zanego z opcji jest to wynagrodzenie za gotowość spełnienia zobowiązania z opcji w razie jej realiza-

cji w przyszłości przez uprawnionego.
125

  

  Opcja na akcje posiada swoją wartość wewnętrzną (instrinsic value), którą determinuje różni-

ca między ceną akcji a ceną wykonania opcji.
126 

Wartość wewnętrzna wyznacza rzeczywistą wartość 

opcji dla uprawnionego, gdyż nie uwzględnia ceny opcji zapłaconej przez niego jej wystawcy. W 

przypadku opcji kupna akcji jej wartość wewnętrzną stanowi cena instrumentu bazowego pomniejszo-

na o cenę wykonania opcji. Opcja sprzedaży ma swoją wartość wewnętrzną, gdy jej cena wykonania 

przewyższa bieżącą cenę rynkową instrumentu bazowego. Na premię opcyjną składa się właśnie war-

tość wewnętrzna opcji oraz wartość czasowa (time value) i stanowi ona sumę tych dwóch zmiennych. 

 Z uwagi na wartość wewnętrzną opcji na akcje, czyli relację między ceną wykonania opcji a 

ceną akcji dokonuje się podziału na (i) opcje at-the-money („opcje po cenie”); (ii) opcje in-the-money 

(„opcje w cenie”) oraz (iii) opcje out-of-the-money („opcje nie w cenie”). W przypadku opcji at-the-

money cena wykonania opcji jest równa cenie instrumentu bazowego (tj. wartości akcji z dnia przy-

znania lub wykonania, w zależności od ustalonych warunków). Teoretycznie wartość wewnętrzna tej 

opcji wynosi zero, przez co w efekcie jej wykonanie jest dla zobowiązanego i uprawnionego z opcji 

ekonomicznie neutralne. Opcja in-the-money ma niższą cenę wykonania od kursu akcji, gdy ma cha-
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 Dodać należy, że w opcjach na akcje można zastrzegać kilka terminów wygaśnięcia, np. dwa jak w przy-

padku standardu na GPW. 
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 A. Fierla, Opcje na akcje. Przewodnik dla inwestorów, Warszawa 2004, s. 9. 
125

 Por. M. Romanowski, Charakter prawny kontraktu opcyjnego, PPH 1999, Nr 5, s. 27; A. Chłopecki, Opcje 

i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 27. 
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 Z ekonomicznego punktu widzenia wartość opcji na akcje (opcji giełdowych) kształtowana przez szereg 

czynników, do których zaliczyć można (i) aktualną cenę akcji; (ii) cenę wykonania opcji; (iii) termin wygaśnię-

cia opcji, tj. czas do jej wygaśnięcia; (iv) zmienność kursu akcji (volatility of stock price); (v) wolne od ryzyka 

stopy procentowe (risk–free interests rate); (vi) dywidendy. Zob. J. Hull, Introduction to futures and options 

markets, 2. ed., New Jersey 1995, s. 197–202; D. Ford, Opcje giełdowe, Warszawa 1997, s. 31–39. 
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rakter opcji kupna i wyższą, gdy jest opcją sprzedaży. Opcja ta posiada więc wartość wewnętrzną. 

Inaczej jest w przypadku opcji out-of-the-money, której cena wykonania jest wyższa od ceny od ceny 

akcji w przypadku opcji kupna lub niższa w przypadku opcji sprzedaży. Wykonanie tej opcji jest więc 

dla uprawnionego nieopłacalne. 

 Podczas analizy pojęcia opcji na akcje warto przybliżyć termin „ n a g i e j ”  o p c j i  (naked 

option) lub opcji niepokrytej (uncovered option), który oznacza opcję call przyznającą prawo nabycia 

akcji, których zobowiązany z opcji nie posiada w chwili jej kreacji, tj. wystawienia. W przypadku 

opcji pokrytych (covered option) zobowiązany z opcji posiada akcje stanowiące instrument bazowy 

dla opcji lub nabywa je w chwili jej wystawienia.
127

 Kryterium posiadania instrumentu bazowego w 

momencie wystawienia opcji należy jednak odróżnić od kwestii istnienia tego instrumentu w samej 

chwili kreacji opcji. Fundamentem konstrukcji opcji na akcje jako prawa pochodnego opiewającego na 

papier wartościowy wynika bowiem, że jest ona derywowana z instrumentu pierwotnego, tj. „oderwa-

na” od akcji, na którą opiewa. Musi więc on faktycznie istnieć w chwili wystawienia opcji, aby jej 

kreacja mogła w ogóle nastąpić.
128

 

W literaturze wyróżnia się również drugie znaczenie „nagiej” opcji, związane m.in. z proble-

matyką programów opcji menedżerskich. W tym ujęciu przez „nagą” opcję rozumie się wyizolowane 

prawo, któremu nie towarzyszy żaden skonkretyzowany instrument ucieleśniający majątkowe „prawa 

wartościowe” (tzw. financial title). Opcja w takiej konstrukcji nie jest związana z innym instrumentem 

wierzycielskim, np. obligacją, której stopa odsetek jest znacznie niższa od standardów rynkowych i w 

której sama możliwość nabycia akcji stanowi element wynagrodzenia dla posiadacza obligacji. Co do 

zasady to właśnie „nagie” stock options stanowią podstawę konstrukcji programów opcji menedżer-

skich w wielu systemach prawnych.
129

 

1.5.4. Podstawowe cechy opcji na akcje jako prawa pochodnego 

 Opcje na akcje jako pochodne instrumenty finansowe tworzą prawa i obowiązki, których efek-

tem jest przeniesienie pomiędzy stronami kontraktu jednego lub kilku rodzajów ryzyka finansowego, 

związanych z instrumentem bazowym. Opcja kupna instrumentów finansowych w momencie zawarcia 

umowy daje posiadaczowi prawo do uzyskania potencjalnych, przyszłych korzyści ekonomicznych 

związanych ze zmianą wartości instrumentu bazowego. Warunki wykonania prawa z opcji mogą jed-

nak okazać się niekorzystne, gdyż określa się je przy zawarciu kontraktu. Natomiast wystawca opcji 

przyjmuje na siebie obowiązek zrezygnowania z potencjalnych przyszłych korzyści ekonomicznych 

lub poniesienia potencjalnych strat związanych ze zmianami wartości godziwej bazowego instrumentu 

finansowego. Prawo posiadacza opcji do wymiany aktywów finansowych na potencjalnie korzystnych 

warunkach i obowiązek wystawcy wymiany aktywów finansowych na potencjalnie niekorzystnych 

warunkach, są odrębne od bazowego składnika aktywów finansowych, który zostałby wymieniony na 
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 Zob. J. Hull, Introduction to futures and options markets, 2. ed., New Jersey 1995, s. 188–190; D. Ford, 

Opcje giełdowe, Warszawa 1997, s. 47–49; B.A. Garner (red.), Black‟s Law Dictionary 8th ed., West 2004, 

hasło: naked option. 
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 Przesłanka ta nie występuje w przypadku każdej opcji i zależy od przedmiotu jej instrumentu bazowego. 

Na temat konieczności powstania papieru wartościowego jako przesłanki wstępnej dla możliwośći kreacji prawa 

pochodnego z nim skorelowanego wypowiada się M. Michalski, Natura jurydyczna warrantów subskrypcyjnych, 

PPH 2004, Nr 5, s. 24, przyp. 5. 
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 Final Report of the Expert Group on Employee Stock Options z 2003 r., [przyp. 100], s. 12, 66. 
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skutek wykonania opcji. Prawdopodobieństwo wykonania opcji nie ma wpływu na istotę prawa posia-

dacza i obowiązku wystawcy. Przeważnie, zawarcie kontraktu instrumentu pochodnego nie skutkuje 

przeniesieniem instrumentu bazowego.
130

 Ta charakterystyka nawiązuje do kluczowych funkcji opcji 

jako instrumentu pochodnego, służących spekulacji, arbitrażowi i ograniczaniu ryzyka (hedging).
131 

 

 Współcześnie opcje na akcje, jako derywaty stanowiące przedmiot obrotu giełdowego są asy-

metrycznymi instrumentami finansowymi o wysokim stopniu standaryzacji. Wyrazem konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa masowego obrotu opcjami oraz z uwagi na związane z tymi transakcjami 

zagrożenia pozagiełdowy rynek opcji na akcje został niemal całkowicie zastąpiony przez giełdowy 

obrót derywatami.
132

 Podstawowym przejawem standaryzacji rynku opcji na akcje jest niemożność 

dostosowania warunków kontraktu opcyjnego do indywidualnych potrzeb klientów, co eliminuje swo-

bodę określania parametrów opcji, tak jak termin wygaśnięcia, ceny rozliczenia lub ilość instrumen-

tów bazowych. Powyższe czynniki przekładają się na niższe koszty transakcyjne i wysoką płynność 

rynku. Ponadto zasady obrotu tymi instrumentami determinuje szczegółowa regulacja, dla której uza-

sadnieniem jest właśnie bezpieczeństwo i pewność obrotu.
133

 

1.5.5. Normatywne znaczenie opcji na akcje w prawie polskim 

 De lege lata w prawie polskim cywilnym, spółek lub ustawach regulujących prawo rynku 

kapitałowego brak jest legalnej definicji opcji na akcje.
134

 Za definicję opcji na akcje nie można uznać 

regulacji zawartej w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU stanowiącym, że opcja, której instru-

mentem bazowym jest papier wartościowy (czyli m.in. akcja), wykonywana przez dostawę lub rozli-

czenie pieniężne, jest instrumentem finansowym niebędącym jednocześnie papierem wartościo-

wym.
135

 Krokiem legislacyjnym o podobnym charakterze było zaliczenie opcji, których cena zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, w poczet instrumentów 

pochodnych, dokonane mocą art. 3 pkt 1 lit. 28a ObrIFinU.
136
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 Zob. MSF 32 „Instrumenty finansowe – prezentacja”, zob. Rozporządzenie 1126/2008 Komisji (WE) z 

3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 
131

 Problematyka funkcji praw pochodnych została na tyle dobrze opracowana w piśmiennictwie by nie po-

święcać jej teraz uwagi, zob. m.in. A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 

2001, passim.  
132

 Opcje mogą również funkcjonować w obrocie pozagiełdowym, gdzie w praktyce wystawiane są najczę-

ściej przez banki i wykorzystywane są przez instytucje finansowe i przedsiębiorców do zabezpieczenia przed 

ryzykiem. Na polskim rynku pozagiełdowym przeważają opcje walutowe i na stopę procentową. Tak K. Jajuga, 

Anatomia Sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 30–31. 
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 A. Fierla, Opcje na akcje, Warszawa 2004, s. 53–56. 
134

 Podobnie i szerzej w odniesieniu do poszczególnych postaci derywatów A. Chłopecki [w:] System Prawa 

Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 843, Nb 336. 

Ten sam autor stwierdza innym razem, że w polskim systemie prawnym nie udało się stworzyć sensownej i 

pełnej definicji opcji, a przyjęta nomenklatura odwołuje się apriorycznie do pojęć wynikających z języka finan-

sów, zob. A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie „toksycz-

nych opcji”), PPH 2009, Nr 7, s. 5. 
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 Celem tego przepisu jest przyporządkowanie określonego instrumentu do większego zbioru (tj. instru-

mentów finansowych), a jednocześnie wykluczenie go z innego (tj. papierów wartościowych). Zabieg ten doko-

nany został ponadto jedynie na potrzeby ustawy regulującej zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia 

działalności w zakresie instrumentami finansowymi (art. 1 ust. 1 ObrIFinU). 
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 Zmiana dokonana w wyniku nowelizacji z 4.9.2008 r. obowiązującej od 21.10.2009 r. 
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 Powyższe prowadzi do wniosku, opcja na akcje nie tylko nie ma definicji legalnej, lecz nawet 

nie jest pojęciem normatywnym. Niemniej, dokonując wykładni definicji instrumentów kapitałowych 

ustanowionej w art. 3 ust. 1 pkt 26 RachU można stwierdzić, że na potrzeby tej ustawy prawodawca 

krajowy uznaje za „opcje na akcje własne” kontrakty, z których wynika zobowiązanie się jednostki (tj. 

spółki – przyp. J.D.) do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych.
137

 

 Należy jeszcze odnotować, że rozmaite pojęcia definiujące lub odnoszące się do opcji (w tym 

opcji na akcje) formułowano na potrzeby aktów prawnych lub innych dokumentów wiążących po-

szczególne grup podmiotów. Wypada jednak uprzedzić, że ich przydatność na potrzeby prowadzonych 

rozważań będzie ograniczona, za czym przemawiają względy natury merytorycznej, usytuowanie aktu 

prawnego w obrębie danej dziedziny prawa lub nawet argumenty odwołujące się do zasad techniki 

prawodawczej.
138

 Celowym jest zatem ograniczenie się jedynie do najważniejszych z nich. 

 Zgodnie z definicją rozporządzenia z 12.12.2001 r. ws. szczegółowych zasad uznawania, me-

tod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, „opcja to kontrakt, 

w wyniku którego jednostka nabywa prawo kupna – opcja kupna (call) lub sprzedaży – opcja sprzeda-

ży (put) aktywów podstawowych po określonej z góry cenie i w określonym czasie” (§ 3 pkt 7 rozpo-

rządzenia). Wiążącą definicję opcji zawiera § 59 Regulaminu Giełdy.
139

 Niedawno definicja opcji na 

akcje została wyrażona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.10.2009 r. ws. przekazywania NBP 

danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyj-

nej na potrzeby tego aktu prawnego oraz prawa dewizowego, na którego podstawie rozporządzenie 

zostało wydane.
140

 

 Definicję normatywną opcji na akcje zawiera również MSSF 2 „Płatność w formie akcji” 

ustanowiony w obowiązującym rozporządzeniu (WE) nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmującym 
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 Innymi tego typu instrumentami kapitałowymi w myśl ustawy są w szczególności udziały oraz warranty.  
138

 Definicje te są bowiem często formułowane w aktach prawnych niższego rzędu niż ustawa, natomiast sto-

sownie do § 149 Zasad techniki prawodawczej w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważ-

nienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych. W szczególności w 

akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie upo-

ważniającej. 
139

 W myśl § 59 Regulaminu Giełdy opcja to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do (i) 

żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja kupna z 

dostawą instrumentu bazowego), albo (ii) żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowe-

go po określonej cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), albo (iii) żądania w usta-

lonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną 

(wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (opcja kupna z rozliczeniem pienięż-

nym), albo (iv) żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) 

od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja 

sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym). 
140

 Uściślając, na podstawie art. 30 ust. 3 prawa dewizowego (ustawa z 27.7.2002 r., Dz.U. z 2002 r. Nr 141, 

poz. 1178). Rozporządzenie to mianem opcji na akcje określa „instrumenty dające nabywcy prawo (nie obowią-

zek) nabycia bądź sprzedaży przed upływem określonego terminu lub w określonym przyszłym terminie ustalo-

nej liczby akcji danej spółki po z góry określonym kursie. W przeciwieństwie do nabywcy wystawca opcji ma 

obowiązek realizacji opcji”. Ustawodawca uznaje więc opcje na akcje za udziałowe instrumenty pochodne o 

ryzyku asymetrycznym. Należy mieć jednak na uwadze, że przywołana definicja została sformułowana w znaj-

dujących się poza tekstem rozporządzenia objaśnieniach dotyczących metod wypełniania formularzy przekazy-

wanych NBP w celach sprawozdawczych, co w dużej mierze podważa jej „normatywną” legitymację. Po drugie, 

jest ona adresowana na potrzeby rozliczeń do rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębior-

ców wykonujących działalność kantorową 
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określone międzynarodowe standardy rachunkowości.
141

 Zgodnie z definicją ujętą w załączniku A do 

MSS2, opcją na akcje jest „umowa dająca posiadaczowi prawo, lecz nie obowiązek, do subskrybowa-

nia akcji jednostki po stałej lub możliwej do określenia cenie przez określony czas”.
142

 

 Rozbudowaną definicję opcji jako instrumentu obrotu giełdowego, zawierało nieobowiązujące 

już Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z 10.2.1997 r. ws. trybu i wa-

runków wprowadzania do publicznego obrotu szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji i 

transakcji terminowych) sformułowane pod rządami PrPapW z 1991 r.
143

 

1.5.6. Kompleksowa natura opcji na akcje 

 Podobnie jak w przypadku opcji sensu largo, wielopostaciowość jest również przymiotem 

opcji na akcje. Jednym z zasadniczym podziałów, które przeprowadzić należy na potrzeby prowadzo-

nych wywodów jest podkreślenie dualizmu natury prawnej opcji na akcje.
144

 Dwoistość opcji na akcje 

przejawia się tym, że z jednej strony bywa ona postrzegana jako instrument finansowy będący prawem 

pochodnym, kojarzony najczęściej z opcją giełdową stanowiącą przedmiot obrotu w zorganizowanym 

systemie obrotu. Z drugiej strony, opcja na akcje może przybierać postać prawa opcji nabycia akcji, 

jako prawa obligacyjnego o charakterze majątkowym, występującego w obrocie cywilnoprawnym.
145

 

Powyższy podział uzasadnia posłużenie się terminem opcja na akcje sensu largo, jako kategorii nad-

rzędnej dla instytucji wchodzących w zakres tego zbioru. Zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej 

formuły zauważyć można dalsze zróżnicowanie postaci opcji. Opcja będąca instrumentem finanso-

wym może być lub nie być papierem wartościowym. W obrębie drugiej kategorii, opcja nabycia akcji 

może stanowić samodzielną instytucję o jurydycznym charakterze wyizolowanej opcji call. Jednak 

może być ona również „wbudowana” w inny instrument, najczęściej papier wartościowy. Ten ważny 

dla niniejszych rozważań podział prezentuje zamieszczony poniżej schemat. 
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 Więcej na ten temat zob. pkt 4.6. 
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 Por. wersję oryginalną w jęz. ang.: „Share option – A contract that gives the holder the right, but not the 

obligation, to subscribe to the entity's shares at a fixed or determinable price for a specified period of time.” 
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 L. Sobolewski, Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, PUG 1998, Nr 1, s. 6. W 

myśl zarządzenia opcją było prawo przysługujące uprawnionemu wobec zobowiązanego do żądania (i) zawarcia 

w określonej dacie lub do określonej daty umowy, której przedmiotem jest nabycie lub zbycie, po z góry ozna-

czonej cenie, oznaczonej liczby akcji; (ii) wypłacenia do określonej daty lub w określonej dacie sumy pieniężnej 

stanowiącej różnicę pomiędzy wartością indeksu akcji lub ceną oznaczonej liczby akcji, wartością obligacji albo 

wartością bonów skarbowych w dniu, w którym osoba uprawniona żąda wykonania umowy, a ich ceną albo 

wartością określoną z góry w umowie; (iii) wypłacenia do określonej daty lub w określonej dacie sumy pienięż-

nej stanowiącej różnicę pomiędzy określoną z góry w umowie wartością indeksu akcji, ceną oznaczonej liczby 

akcji, wartością obligacji albo wartością bonów skarbowych a ich ceną albo wartością w dniu, w którym osoba 

uprawniona żąda wykonania umowy. 
144

 Na temat pojemności pojęcia opcji, również zwłaszcza w kontekście opcji jako prawa objęcia akcji w ka-

pitale warunkowym, wypowiada się M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, War-

szawa 2004, s. 309–323 oraz Idem [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwa-

ne, pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 612, Nb 105–106. Na dualizm opcji zwrócił również uwagę A. 

Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 205. 
145

 Por. wypowiedzi na temat cywilnoprawnego obrotu opcjami, zob. M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, 

wyd. 2, Warszawa 2003, art. 3, Nb 96, s. 115. 
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Schemat nr 1: Formy prawne opcji na akcje. Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcja na akcje 

sensu largo 

Opcja na akcje, jako 

instrument finansowy 

będący prawem po-

chodnym (derywatem). 

 

Opcja nabycia akcji 

(opcja call), jako kon-

strukcja cywilnoprawna 

Opcja nabycia akcji 

sensu stricto, jako wy-

izolowana opcja call. 

Opcja nabycia akcji 

wbudowana w inne 

instrumenty, np. papiery 

wartościowe lub in-

strumenty finansowe 

(warrant subskrypcyjny, 

tzw. obligacja z warran-

tem, czyli prawem 

pierwszeństwa objęcia 

akcji). 

 

Opcja na akcje będąca 

papierem wartościo-

wym na gruncie ObrI-

FinU. 

Opcja na akcje niebę-

dąca papierem warto-

ściowym na gruncie 

ObrIFinU. 
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Rozdział II. Ekonomicznoprawna geneza, rozwój i istota programu opcji mene-

dżerskich 

2.1. Wyróżnienie teoretycznego i praktycznego rozwoju programów opcji menedżer-

skich 

 Przed opisem instytucji programu opcji menedżerskich w Polsce należy przedstawić genezę i 

historię rozwoju tej instytucji, aby w sposób prawidłowy uchwycić jej istotę oraz sens. Dyskurs doko-

nuje rozróżnienia pomiędzy teoretycznym i praktycznym aspektem sformułowania i ewolucji instytu-

cji programu opcji akcyjnych. Jest to celowe, gdyż jakkolwiek procesy praktycznego rozwoju progra-

mów opcji menedżerskich przez spółki kapitałowe są powiązane z ich genezą teoretyczną i ukształto-

waniem konceptualnym, w niektórych aspektach zagadnienia te wydają się być częściowo od siebie 

niezależne. 

2.2. Ekonomicznaprawna geneza programu opcji menedżerskich 

2.2.1. Modern Company and Private Property, czyli o rozdziale własności od zarządzania 

 Wraz z początkiem lat 30. XX w. nastał czas wielkich zmian w prawie spółek i rynku kapita-

łowego. W następstwie Wielkiego Kryzysu z 1929 r. w Stanach Zjednoczonych została uchwalona 

pierwsza światowa regulacja rynku kapitałowego, na którą złożył się szereg ustaw rozpoczynając od 

1933 r. Jednocześnie w 1932 r. A. Berle i G. Means opublikowali swoją klasyczną książkę The Mo-

dern Corporation and Private Property, w której prześledzili proces ewolucji instytucji spółki i jej roli 

w społeczeństwie, wyrażając przekonanie, że stanowi ona główną konstrukcję społeczną („major so-

cial institution”).
146

 Autorzy ci przeanalizowali strukturę własności dwustu amerykańskich korporacji, 

dokonując następnie obserwacji, że w modelu ówczesnej amerykańskiej spółki publicznej żaden ze 

akcjonariuszy nie posiadał większościowego pakietu akcji, w efekcie czego dominującym zjawiskiem 

jest rozproszony akcjonariat. Ta konstatacja pozwoliła im sformułować oryginalny pogląd, że w ame-

rykańskiej korporacji doszło do r o z d z i e l e n i a  s f e r y  w ł a s n o ś c i  o d  za r zą d za n i a , którego 

trafność trudno kwestionować także w dzisiejszych realiach. Praca A. Berle i G. Meansa wywarła nie-

pośledni wpływ na dalsze rozważania oraz studia w naukach prawnych, ekonomicznych i społecz-

nych. Choć stanowiła również przedmiot krytyki,
147

 koncepcja „separation of ownership from control” 

stanowi aktualnie element wiedzy konwencjonalnej,
148

 co nie zmienia jednak faktu, że nieraz bez uza-

sadnienia przyjmowana jest ona jako założenie wstępne na potrzeby rozważań prawnych w krajach o 

systemach corporate governance oraz strukturze własnościowej spółek odmiennej od anglosaskiej 

specyfiki.
149

 

                                                 
146

 A. Berle, G. Means, The Modern Corporation and Private Property, New York 1932. 
147

 Por. H.G. Manne, Mergers and the Market for Corporate Control, 73 Journal of Political Economy 110 

(1965). Zob. również R. Romano, Metapolitics and Corporate Law Reform, 36 Stanford Law Review 923 

(1984), O.E. Williamson, Corporate Governance, 93 Yale Law Journal 1197 (1984). 
148

 Por. L. Loss, J. Seligman, T. Paredes, Securities Regulation, op. cit. [przyp. 37], t. I, s. 15. 
149

 Jednocześnie podkreślić należy, że separacja kapitału od zarządzania w przedsiębiorstwach stanowiła 

koncepcję znaną w Europie już w XIX w., a uwagi na ten temat zostały poczynione zarówno przez Adama Smi-

tha, jak i jak i Karola Marxa, co wskazuje, że obserwacja stanowiąca „odkrycie” A. Berle i G. Meansa nie była 

do końca oryginalna, lecz jej wartością było bez wątpienia umieszczenie jej w odpowiednim kontekście instytu-

cjonalnym i konceptualnym. Zob. A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
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2.2.2. W kierunku ekonomicznej teorii kapitalizmu menedżerskiego 

 Idea rozdziału własności od zarządzania bywa nieraz uznawana za punkt wyjściowy dla licz-

nych teorii i hipotez z zakresu nauki o przedsiębiorstwie oraz teorii firmy. Teorie formułowano w 

naukach ekonomicznych, zaliczanych obecnie do nurtu neoklasycznej mikroekonomii.
150

 Nie ulega 

wątpliwości, że odegrały one dużą rolę w rozwoju badań nad zagadnieniami z nauk prawnych związa-

nymi z ekonomią, co uwidacznia się w pełni właśnie w kontekście problematyki programów opcji 

menedżerskich.
151

 Centralnym punktem rozważań, sprowadzającym powyższe dziedziny do wspólne-

go mianownika, są relacje pomiędzy managementem sensu largo a akcjonariuszami, określanymi czę-

sto mianem „ekonomicznych właścicieli” spółki. Po drugie, trudno kwestionować znaczące oddziały-

wanie praktyczne teorii ekonomicznych na gospodarkę krajów z rozwiniętymi rynkami lub najbardziej 

uprzemysłowionych począwszy od lat 50. XX w. 

 Jednocześnie przy uwzględnieniu poglądu, że „odkrycie” A. Berle i G. Meansa było w zasa-

dzie trafną identyfikacją znanego wcześniej i formułowanego w piśmiennictwie zjawiska na rynku 

spółek kapitałowych, warto wskazać, że rozwój koncepcji teoretycznych w naukach o przedsiębior-

stwie wpisywał się w równolegle postępujące procesy formowania struktury organizacyjnej przedsię-

biorstw oraz rynków. Geneza wynagradzania kapitałowego kadry zarządzającej spółek kapitałowych 

może zostać ściśle powiązana z ewolucją teorii firmy w kierunku „managerial capitalism”, czyli kon-

cepcji skoncentrowanej na kadrze zarządzającej spółek i wszystkich procesach związanych z ich funk-

cjonowaniem. Zdaniem A. Chandlera, który dokonał nowatorskiego opisu tego zjawiska,
152

 rozwój 

infrastruktury organizacyjnej, któremu towarzyszyły istotne odkrycia lub wynalazki technologiczne, 

doprowadził do spektakularnej rewolucji w zakresie produkcji towarów i usług. Znalazła ona szcze-

gólnie widoczny wyraz w internalizacji w ramach przedsiębiorstwa zjawisk, uważanych wcześniej za 

osobne transakcje rynkowe. Wewnętrzna organizacja nowych sposobów produkcji i dystrybucji do-

prowadziły do udoskonalenia alokacji zarządzania oraz koordynacji administracyjnej, któremożna 

uznać za jedne z ważniejszych osiągnięć rozwoju przemysłowego.
153

 Nowoczesna korporacja osiągnę-

                                                                                                                                                         
(1776), t. V, rozdz. I, cz. III, art. 1; K. Marx, Das Kapital, Hamburg 1894, rozdz. 23, [w:] K. Marx, F. Engels, 

Werke XXV, Berlin 1964, s. 400, [cytat za:] B. Grossfeld, Management and Control of Marketable Share Com-

panies, International Encyclopedia of Comparative Law, A. Conard, D. Vagts (red.), Tybinga–Mouton–Haga–

Paryż, t. 13, rozdz. 4, s. 4–2. 
150

 Liczba teorii firmy sformułowanych w naukach ekonomiczych w ciągu ostatniego półwiecza jest znaczna, 

stąd wskazanym jest ogranicznie ich przeglądu do najważniejszych, które pozostają w ścisłym związku z tema-

tem niniejszej pracy. 
151

 O wadze i popularności ekonomicznych teorii firmy zdecydowało kilka czynników. Po pierwsze, teoria 

firmy i nauka o przedsiębiorstwie stanowią dziedziny, w której nauki ekonomiczne przeplatają się z naukami 

prawnymi, poprzez opis instytucji, mechanizmów i zjawisk stanowiących integralne elementy konstrukcji praw-

nych lub związanych z nimi w sposób nierozerwalny. 
152

 Nowatorskiego opisu tego zjawiska dokonał A. Chandler w książce na temat kluczowej roli odegranej 

przez kadrę menedżerską w zrewolucjonizowaniu amerykańskiej gospodarki. Zob. A. Chandler, The Visible 

Hand – The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, MA 1977. Zwięzły opis koncepcji A. 

Chandlera oraz ich wpływu na rozwój ekonomicznych i prawnych teorii firmy, zob. R.M. Buxbaum, Corporate 

Legitimacy, Economic Theory, and Legal Doctrine, 45 Ohio State Law Journal (1984), s. 520. 
153

 „Modern business enterprise became a viable institution only after t h e  v i s i b l e  h a n d  o f  m a n a g e -

m e n t  p r o v e d  t o  b e  m o r e  e f f i c i e n t  t h a n  t h e  i n v i s i b l e  h a n d  o f  m a r k e t  f o r c e s  i n  c o o r -

d i n a t i n g  t h e  f l o w  o f  m a t e r i a l s  t h r o u g h  t h e  e c o n o m y  [wyróżn. J.D.] ... [–only after there arose] 

a managerial hierarchy capable of taking the place of the market in coordinating, monitoring, and planning for 

the activities of a large number of operating units.” Zob. A. Chandler, The Visible Hand..., op. cit. [przyp. 152] 

s. 339. 
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ła sukces, gdyż „widzialna ręka menedżera” okazała się być skuteczniejsza od „niewidzialnej ręki 

rynku” w koordynacji procesów produkcji oraz przepływu towarów i usług. Ten uproszczony obraz 

sytuacji stanowi ucieleśnienie p a r a d y g ma t u  k a p i t a l i z mu  me n e d ż e r s k i e g o , tj. systemu, w 

którym menedżerowie uznawani są za kluczowe ogniwo korporacji, odgrywając nieocenioną rolę w 

osiągnięciu sukcesu ekonomicznego przez sterowaną przez nich organizację. 

2.2.3. Ewolucja teorii firmy 

2.2.3.1. Teoria firmy oraz kosztów transakcyjnych Ronalda Coase’a 

 Pierwszą próbą zdefiniowania firmy w neoklasycznej ekonomii była teoria kosztów transak-

cyjnych Ronalda Coase’a z 1937 r.
154

 Punktem wyjściowym dla rozważań Coase’a było analiza pozy-

cji oraz funkcji przedsiębiorstw w odniesieniu do rynków w zakresie produkcji i dostarczaniu dóbr. 

Jego zdaniem, istnienie przedsiębiorstw jest pochodną faktu, że rynki nie są w stanie samodzielnie 

produkować dóbr z korzyścią dla finalnej ceny ich wygenerowania. Dostarczenie produktu wiąże się z 

każdorazowym ponoszeniem kosztów transakcji, które prowadzą do osiągnięcia ostatecznego efektu. 

Wszystkie jednorazowe czynności, które uczestnicy rynkowi muszą – w braku infrastruktury w posta-

ci firmy – wielokrotnie zawierać dla otrzymania dóbr rynkowych (m.in. negocjacje, przygotowywanie 

i zawieranie umów, zatrudnianie pracowników i podwykonawców, organizowanie systemów dostar-

czania i sprzedaży towarów, inne czynności związane obecnością na rynku), wiążą się z obciążeniami 

finansowymi i logistycznymi, które zbiorczo można określić mianem k o s z t ó w  t r a n s a k c y j -

n y c h .
155

 

 Przedsiębiorstwo stanowi natomiast sposób na zorganizowanie systemu produkcji w ramach 

jednej formy instytucjonalnej, co pozwala obniżyć koszty transakcyjne, a w efekcie ostateczną cenę 

produkowanych dóbr.
156

 Z praktycznego punktu widzenia przedsiębiorstwo stanowiło według niego 

stosunek prawny pomiędzy „panem” a „wykonawcą” czyli pracodawcą a pracownikiem i w tym wła-

śnie kierunek rozważań wyznaczał koncepcję spółki.
157

 W swojej teorii firmy Coase położył również 

fundament dla dalszego wykorzystywania w naukach ekonomicznych teorii agencji, rozumianej jako 

relacja pomiędzy osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem a dawcami kapitału.
158

 

                                                 
154

 R. Coase, The Nature of the Firm, Economica (New Series) 1937, Vol. 4, Nr 16, s. 386–405. Por. również 

zwięzły opis teorii Coase’a w: The New Palgrave Dictiorany of Economics and the Law, Londyn 1998, t. I, s. 

262–270. 
155

 Zob. E.W. Orts, Shirking and Sharking: A Legal Theory of the Firm, Yale Law & Policy Review 1997–

1998, Nr 16, s. 265–330. 
156

 Proces internalizacji kosztów polega na zorganizowaniu systemu wytwarzania towarów, zachowania 

know–how, utrzymania tajemnicy handlowej, skoordynowaniu struktury stałych pracowników w ramach firmy, a 

także administrowaniu procesem zawierania oraz wykonywania umów. Wobec tego, jeżeli uzasadnieniem ist-

nienia firm jest obniżenie kosztów działalności na rynkach, to wewnętrzne koszty działania przedsiębiorstwa 

powinny być niższe niż koszty transakcyjne związane z funkcjonowaniem na rynku poza strukturą przedsiębior-

stwa. Wielkość firmy ma wpływ na opłacalność procesu produkcji, stąd zwiększenie jej rozmiarów może przy-

nieść efekt w dodatkowych oszczędnościach, do czasu kiedy koszty operacyjne nie spowodują znacznego obni-

żenia zysków z rynku zewnętrznego. Stąd pomiędzy kosztami transakcyjnymi a operacyjnymi powinno istnieć 

ekonomiczna równowaga. 
157

 R. Coase, The Nature of the Firm, Economica (New Series) 1937, Vol. 4, Nr 16. 
158

 Jak słusznie zauważył W. Orts, Coase nie popełnił błędu, który stał się następnie grzechem ekonomistów 

kontynuujących rozważania koncepcyjne w naukach o przedsiębiorstwie. Był on bowiem świadom, że utworze-

nie firmy umotywowane jest co prawda przesłankami ekonomicznymi, jednak mechanizm tego procesu opiera 

się na wykorzystaniu środków prawnych. Zob. E.W. Orts, Shirking and Sharking..., op. cit. [przyp. 155], s. 294. 
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2.2.3.2.  „Managerialne” i behawioralne teorie firmy 

 Na początku lat 60. XX w. zaczęły kształtować się teorie firmy, które rozwijały, modyfikowa-

ły lub kwestionowały wizję zaproponowana przez Coase’a. Koncentrowały się one na roli menedże-

rów w zarządzaniu korporacją. Rozważania formułowane przez W. Baumola,
159

 R. Marrisa
160

 oraz O. 

Williamsona zwracały uwagę na zagadnienia związane z zachowaniem osób zarządzających w kontek-

ście przyjmowanego p a r a d y g ma t u  ma k s y ma l i za c j i  z y s k ó w  s p ó ł k i  (profit maximisation). 

Wywodzili oni, że ta przyjmowana niejako a priori za trafną koncepcja, może zostać zakwestionowa-

na przez tendencje menedżerów do zachowań oportunistycznych i przedkładania własnego dobra nad 

interes przedsiębiorstwa. Badania analizujące procesy podejmowania decyzji przez osoby zarządzają-

ce formułowały wstępnie pojęcia, które następnie zostały wykorzystane przez teoretyków firmy opie-

rających swoje koncepcje na teorii agencji. T e o r i e  b e h a wi o r a l n e  kładły nacisk na psychologicz-

ne aspekty procesów decyzyjnych menedżerów w firmach. Wskazywały one, że z powodu ograniczo-

nych możliwości kognitywnych ludzkiego umysłu, wybory dokonywane w stanie niepewności, co jest 

częstą sytuacją podczas inwestowania na rynku, limitowane są przez tzw. skrępowaną racjonalność 

(bounded rationality).
161

 W tym kontekście akcent został położony na ekonomiczny aspekt kosztów 

transakcyjnych oraz perpektywę kontraktową, w których wadliwymi elementami może być n i e d o -

s k o n a ł e  ko n t r a k t o wa n i e  (incomplete contracting) oraz ryzyko zachowań oportunistycznych po 

sfinalizowaniu transakcji, co może przyczynić się do zwiększenia jej kosztów.
162

 Williamson spostrze-

ga firmę bardziej poprzez jej strukturę zarządzania (governance structure) niż funkcję produkcyjną 

(production structure), a za główne czynniki wpływające na ekonomiczną naturę przedsiębiorstwa 

uważa (i) koszty zachowań oportunistycznych (costs of opportunism); (ii) ograniczenia w racjonalno-

ści; (iii) niepewność ludzkich zachowań (uncertainty) oraz specyfikę relacji majątkowych w firmie 

(asset specifity). Hierarchia podmiotów w strukturze przedsiębiorstwa odgrywa jego zdaniem ważną 

funkcję w kształtowaniu wysokości kosztów transakcyjnych, gdyż jej brak lub zła organizacja wpływa 

na ich podwyższenie.
163

  

2.2.3.3. Teoria agencyjna 

 Fenomen rozdziału własności od zarządzania stanowił fundament dla teorii, która za cel ba-

dawczy przyjęły analizę zjawisk będących jego pochodną w kontekście relacji podmiotowych, ich 

konfliktów oraz skutków ubocznych. W modelu spółki o rozproszonej strukturze akcjonariatu (disper-

sed ownership) pozycja akcjonariuszy charakteryzowana jest z perspektywy ich podstawowej funkcji, 

którą jest dostarczenie spółce kapitału. W tym kontekście akcjonariuszom przypisywana jest rola 

                                                 
159

 W. Baumol, Business Behavior, Value and Growth, New York 1959; W. Baumol, The Theory of Expan-

sion of the Firm, AER 1962. 
160

 R. Marris, The Economic Theory of Managerial Capitalism, Londyn 1964. 
161

 Zob. klasyczną pozycję: R. Cyert, J. March, Behavioral Theory of the Firm, Oxford 1963. Przegląd róż-

nych teorii firm z naciskiem na koncepcje „managerialne” i behawioralne, zob. O.E. Williamson, S.G. Winter, 

The Nature of the Firm, Origins, Development and Solutions, Oxford–New York 1991. Celem rozważań O. 

Williamsona była nadto „operacjonalizacja” teorii kosztów transakcyjnych Coase’a, na której się oparł, zob. 

O.E. Williamson, Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations, 63 American Economy Review 

316 (1973). 
162

 Więcej na ten temat, zob. E.W. Orts, Shirking and Sharking..., op. cit. [przyp. 155], s. 290. 
163

 Por. O.E. Williamson, Corporate Governance, op. cit. [przyp. 147], s. 1197–1230. 
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„właścicieli” powierzających majątek w ręce managementu, którego podstawowym zadaniem jest 

prowadzenie interesów przedsiębiorstwa. Skomplikowany charakter stosunku prawnego pomiędzy 

akcjonariuszami a menedżerami opisywany jest w oparciu o konstrukcję prawną umowy agencji. Od-

niesienie do akcjonariuszy-właścicieli, jako zleceniodawców, czy też „pryncypałów” (principal) oraz 

menedżerów jako agentów (agents) stało się podstawą teorii firmy opartej na r e l a c j i  p r yn c y p a ł –

a g e n t  (principal – agent model of the firm), która została sformułowana przez M.C. Jensena i W.H. 

Mecklinga, a następnie rozwinięta przez E. Famę.
164

 

 Hipoteza tej teorii zakłada, że negatywnym efektem zaktualizowania się w firmie konfliktu 

pryncypał – agent są tzw. k o s z t y  a g e n c y j n e  (agency costs), czyli koszty ponoszone przez organi-

zację lub ich właścicieli. Wyróżnikami relacji pomiędzy menedżerami a akcjonariuszami w proble-

mowym ujęciu są: r o zb i e ż n o ś ć  i n t e r e s ó w , wynikająca z zajmowania odmiennych pozycji w 

strukturze organizacyjnej firmy oraz a s y me t r i e  i n f o r ma c y j n e .
165

 Zjawisko asymetrii informa-

cyjnej może wystąpić w przypadku braku równowagi w zakresie informacji posiadanych przez strony 

dokonujące transakcji lub stale współpracujące. Klasycznym przykładem tego typu relacji jest właśnie 

sytuacja w spółce z rozproszonym akcjonariatem. W przypadku delegowania przez akcjonariuszy 

zarządzania sprawami spółki na zatrudnionych przez spółkę menedżerów, ci ostatni zajmują pozycję 

uprzywilejowania informacyjnego wobec swoich zleceniodawców. Wyróżnione w ekonomii konse-

kwencje asymetrii informacji są dwojakiego rodzaju. N e ga t y w n a  s e l e kc j a  (adverse selection) 

występuje w momencie zawierania umowy lub dokonywania jakiegokolwiek wyboru przez stronę 

znajdującą się w stanie deficytu informacji, co może skutkować brakiem optymalnego kontraktowania 

lub podjęciem nieodpowiedniej decyzji. P o ku s a  n a d u ż y c i a  (moral hazard) to zjawisko zacho-

dzące, gdy strona mająca przewagę informacyjną, której pozycja jest dodatkowo zabezpieczona, za-

chowuje się inaczej, niż w sytuacji pełnego wyeksponowania na ryzyko. Przekłada się to zwłaszcza na 

wyższe prawdopodobieństwo podejmowania decyzji niosących ze sobą ryzyko ekonomiczne. 

 Jednym z typowych przejawów rozbieżności interesów w ramach firmy, jest zachowanie 

„agentów”, którzy w sytuacji uprzywilejowania informacyjnego mogą wykorzystywać to położenie do 

realizacji własnych interesów lub maksymalizacji swoich zysków kosztem pryncypałów lub organiza-

cji. Standardowy zestaw określeń na zachowanie „agentów” wymienia m.in. „bumelanctwo” lub wy-

migiwanie się od obowiązków (shirking), dokonywanie czynności z samym sobą (self-dealing), gra-

bież majątku przedsiębiorstwa (looting the business, rent-extracting). Wobec tego kluczowym wy-

zwaniem dla nauk ekonomicznych stało się poszukiwanie metod prowadzących do obniżenia kosztów 

agencyjnych, zmniejszenia skali zjawiska asymetrii informacyjnej, a także skuteczniejszego powiąza-

nia interesów menedżerów z interesem akcjonariuszy. Odpowiedni zestaw środków zaradczych miał 
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bowiem przynieść rezultat w postaci podwyższenia wartości spółki na rynku oraz zwiększenia jej zy-

sku. 

2.2.3.4. Kontraktowa Teoria Firmy 

 T e o r i a  k o n t r a k t o w a
166

 (contractarian theory) postrzega firmę, jako więź umów (nexus of 

contracts) pomiędzy wszystkimi podmiotami składającymi się jej strukturę wewnętrzną oraz pozosta-

jącą z nią w zewnętrznych stosunkach handlowych.
167

 Jeżeli spółka w teorii kontraktowej określana 

jest jako „set of explicite and implicite contracts”, jak to czynią Easterbrook and Fischer,
168

 to jej za-

sadnicza funkcja sprowadza się do pełnienia roli konstrukcji organizacyjnej służącej uporządkowaniu 

wiązek kontraktów.
169

 Także stosunki między akcjonariuszami a menedżerami określane są przez treść 

wiążącego ich kontraktu sensu largo. Są to relacje złożone, na których treść składa się regulacja prawa 

spółek, tj. przede wszystkim prawo spółek, akt założycielski lub umowa spółki, regulaminy, umowy 

określające zakres praw i obowiązków osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz wypracowane 

doktryny dotyczące standardów postępowań związane przede wszystkim z obowiązkami typu fidu-

cjarnego, jak obowiązek lojalności lub staranności, a nawet warunki rynkowe. W tej perspektywie 

pozycja osoby zarządzającej spółką zależna jest od wyników „negocjacji” (bargaining) z akcjonariu-

szami. Jednocześnie teoria kontraktowa uznaje, że prawo, w tym prawo spółek, jest tylko jednym z 

wielu elementów składających się na więź umów, a ostateczny kształt przepisów prawa i postanowień 

umów odzwierciedla warunki „wynegocjowane” przez strony. Rynek spełnia w tym kontekście istotną 

rolę, gdyż dostarcza skutecznego środka ograniczania oportunizmu menedżerów poprzez ekonomiczną 

weryfikację wartości rynkowej spółki. Akcjonariuszom w razie niepowodzenia menedżerów przysłu-

guje najprostsza droga wyrażenia swojego niezadowolenia z działalności zarządców, polegająca na 

sprzedaży posiadanych aktywów spółki (tzw. zasada Wall Street). 

2.2.4. Wpływ teorii efektywnego wynagrodzenia kadry zarządzającej na rozwój koncepcji wy-

nagradzania za pomocą stock options 

 Dynamiczny rozwój ekonomicznych teorii firmy wpłynął na ukształtowanie t e o r i i  e f e k -

t y wn e go  w y n a gr o d ze n i a  (theory of efficient compensation), której uwaga koncentrowała się na 
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rynku kadry menedżerskiej spółek giełdowych.
170

 Od początku lat 70. XX w. ekonomiści oraz uczeni 

głównie z amerykańskich szkół biznesu starali się udowodnić istnienie więzi pomiędzy optymalną 

strukturą wynagradzania elity menedżerów spółek publicznych a wynikami ekonomicznymi firm. Do 

najważniejszych wczesnych prac w tej dziedzinie należy publikacje S. Rossa (1973), J. Stiglitza 

(1975), W.H. Mecklinga i M.C. Jensena (1976), J. Mirrleesa (1976), B. Holmstroma (1979), D. Dia-

monda i R. Verrecchia (1982) oraz K. Murphy’ego (1984).
171

 

 Najdonioślejsza propozycja w zakresie przeciwdziałania efektom konfliktu na linii pryncypał 

– agent została przedstawiona w pracy Mecklinga i Jensena, prezentującej rozważania na temat teorii 

firmy w kontekście zachowania menedżerów, kosztów agencyjnych oraz struktury akcjonariatu w ich 

klasycznym artykule z 1976 r.
172

 Część ich rozważań poświęcona jest badaniom nad efektywnością 

zarządzania długiem wewnętrznym (inside debt) akcjonariusza-menedżera w ramach firmy, tj. jego 

wierzytelnością wobec spółki, która może podlegać konwersji na udział kapitałowy. Niejako przy 

okazji wywodów na ten temat, autorzy zaproponowali wykorzystanie systemów wynagrodzenia mo-

tywacyjnego (incentive compensation systems) polegających na przyznawaniu menedżerom opcji na 

akcje (stock options) zarządzanych przez nich spółek publicznych. Roszczenie do bezpośredniego 

udziału w zysku spółki stanowić powinno, ich zdaniem, skuteczny środek zapobiegający bierności 

kadry zarządzającej lub awersji do podejmowania ryzyka (risk aversion), które na dłuższą metę przy-

noszą przedsiębiorstwom straty.
173

 W opinii autorów, odpowiednie zastosowanie opcji akcyjnych po-

winno przełożyć się na obniżenie kosztów agencyjnych i przynajmniej częściowe wyeliminowanie 

konfliktów na linii pryncypał – agent, a w dodatku miałoby to nastąpić w sposób dość niedrogi dla 

spółek. 

 Jednocześnie w latach 80. XX w. przeważały poglądy przyjmujące z jednej strony założenia, 

iż wynagrodzenie motywacyjne powinno odgrywać istotną rolę w przypadku kadry zarządzającej, lecz 

z drugiej twierdzące, że ówczesne praktyki rządzące zasadami konstruowana kontraktów menedżer-

skich różnią się zasadniczo od tych przewidywanych przez teorie ekonomiczne, które zakładają para-

dygmat optymalnego kontraktowania.
174

 W tym kontekście, pełniejsze rozwinięcie problematyki rela-
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cji między wynagrodzeniem osób zarządzających spółkami a wynikami ekonomicznymi przedstawił 

K. Murphy w 1985 r.
175

 Punktem wyjściowym dla jego rozważań była konstatacja, że teorie ekono-

miczne w dziedzinie efektywnego wynagrodzenia co prawda teoretycznie przewidują pozytywną rela-

cję pomiędzy płacą menedżerów a wynikami spółki, jednak więź ta nie została jak do tej pory sku-

tecznie wykazana w praktyce.
176

 Wychodząc z takiego założenia, zaprezentował on obliczenia doko-

nane przy użyciu danych empirycznych z amerykańskich spółek giełdowych z okresu 1964–1981, 

które doprowadziły go do „zasadniczego i bezdyskusyjnego wniosku, że wyniki spółki, mierzone 

przez pryzmat zysków akcjonariuszy, są ściśle i pozytywnie powiązane z wynagrodzeniem kadry me-

nedżerskiej”.
177

 

 Początek lat 90. XX w. wyznaczył nowy rozdział, a jednocześnie La Belle Époque w dziedzi-

nie wynagrodzenia osób zarządzających spółkami kapitałowymi. Złożyło się na to wiele przyczyn, a 

odzwierciedleniem tego trendu były liczne opracowania w problematyce teorii kształtowania wyna-

grodzeń menedżerskich i roli płacy menedżerów jako odpowiedzi na niedoskonałości relacji pomiędzy 

akcjonariuszami a piastunami spółki. Artykuły M. Jensena i K. Murphy’ego „Performance Pay and 

Top Management Incentives”
178

 oraz „CEO Incentives – It‟s Not How Much You Pay, But How”,
179

 

które ukazały się w 1990 r. w jednych z najbardziej renomowanych i uznanych periodyków w dzie-

dzinie ekonomi, wydawały się podsuwać cenne wskazówki odpowiadające ówczesnym potrzebom 

amerykańskiej gospodarki rynkowej, a zwłaszcza przedstawicielom jej klasy zarządzającej. Były także 

wodą na młyn dla adwokatów „corporate America” utożsamianej z najpotężniejszymi przedstawicie-

lami amerykańskiego biznesu. 

 W pierwszym z wymienionych tekstów Jensen i Murphy zdiagnozowali na podstawie zesta-

wień danych o wynagrodzeniach dwóch tysięcy amerykańskich CEO na przestrzeni pięciu dekad, że 

związek pomiędzy wynagrodzeniem menedżerów a zyskami akcjonariuszy jest nieznaczny oraz wy-

kazuje tendencję spadkową w analizowanym okresie. Pomimo że rozumiane lato sensu nagrody sta-

nowią ponad 50% wynagrodzenia prezesów firm, przyznawane są one w sposób nieodzwierciedlający 

wrażliwości na wyniki spółki, mierzone wartością jej akcji, zyskiem bilansowym lub wynikami sprze-

daży.
180

 Wobec takiego stanu rzeczy, autorzy ci postawili hipotezę, że „siły polityczne wywierające 

wpływ na sektor publiczny oraz w ramach wewnętrznych stosunków w przedsiębiorstwie ograniczają 

wielkie wypłaty za wyjątkowy performance”, co powinno ulec zmianie i stanowi tym samym wyzwa-
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nie dla przedstawicieli nauk społecznych oraz specjalistów ds. wynagrodzeń.
181

 Argumentowali przy 

tym, że w dziedzinie pay for performance najlepszym rozwiązaniem jest akcjonariat menedżerski, 

którego rozmiary w przypadku największych amerykańskich spółek publicznych w latach 80. XX w. 

zmalały dziesięciokrotnie w porównaniu z latami 30. minionego stulecia.
182

 W tym świetle, ich zda-

niem „stock options jednoznacznie przewidują dla dyrektorów wykonawczych zachęty zwiększające 

wartość spółki”, a „pakiety opcji na akcje przyznawane z roku na rok takie zachęty stanowią, jeżeli ich 

rozmiary są uzależnione od wyników”, a nawet, że „zmiana wartości niewykonanych jeszcze opcji na 

akcje również pełni rolę motywacyjną.”
183

 

 W drugim artykule autorzy, odnosząc się do coraz bardziej palącej kwestii wygórowanych 

płac kadr zarządzających, wyrazili przekonanie, zgodnie z którym nie jest istotna wysokość wynagro-

dzenia kierownictwa spółki, lecz sposób w jaki jest ono skonstruowane. Jensen i Murphy przekonywa-

li, że odpowiednia polityka maksymalizacji wartości firmy powinna opierać się na trzech zasadniczych 

elementach, w ramach których (i) przedstawiciele kadry zarządzającej i wykonawczej spółki powinni 

posiadać znaczące pakiety jej akcji; (ii) wynagrodzenia, bonusy oraz opcje na akcje należy konstru-

ować w sposób zapewniający duże zyski za znakomite wyniki oraz, na zasadzie przeciwieństwa, 

znaczne „kary” za mierne; (iii) ryzyko utraty stanowiska przez nieefektywnego menedżera powinno 

być realne. Należy jednak dodać, że wspomniani autorzy zasygnalizowali świadomość zagrożeń stwa-

rzanych przez wynagrodzenie za pomocą stock options, stwierdzając m.in. że mogą one przynosić 

korzyści niezależne od indywidualnych starań funkcjonariuszy. Niemniej artykuł ma charakter peanu 

na cześć wynagrodzenia kadry zarządzającej, nawołuje do zwiększenia jego wysokości oraz konstatu-

je, że korzyści materialne stanowią najbardziej efektywną metodę wiązania interesów menedżerów z 

celami akcjonariuszy.
184

 

 W świetle argumentów wynikających z wyników wcześniejszych badań oraz w efekcie przy-

wołanych tekstów, których siła oddziaływania zainicjowała liczne i zaawansowane studia w analizo-

wanej dziedzinie, rodziła się jednoznaczna konkluzja, że istniejące zapotrzebowanie zwiększenia wię-

zi pomiędzy pay a performance, czyli zarobkami menedżerów a wynikami spółki, może zostać uzy-

skane właśnie dzięki programom stock options, wydającym się stanowić odpowiednie narzędzia do 

osiągania zakładanych celów. 

2.3. Rozwój koncepcji „płacy za wyniki” i zastosowania programów opcji menedżer-

skich w Stanach Zjednoczonych 

2.3.1. Historia amerykańskich programów opcji menedżerskich 

 Wzmianki o pierwszych programach motywacyjnych w Stanach Zjednoczonych sięgają po-

czątków XX w. Jednak w zasadzie tuż po otwarciu New York Stock Exchange w 1792 r. właściciele 

spółek, które do togo czasu miały charakter „prywatny” (privately held) decydowali się na sprzedaż 

                                                 
181

 K.J. Murphy, M.C. Jensen, Performance Pay..., op. cit. [przyp. 178], s. 262. 
182

 M.C. Jensen, K.J. Murphy, CEO Incentives: It's Not How Much..., op. cit. [przyp. 179], s. 139. 
183

 “[…] Stock options clearly provide value–increasing incentives for chief executives. Year–to–year stock 

option grants provide incentives if the size of the grant is based on performance. More important, the change in 

value of unexercised stock options granted in previous years also provides incentives.” Zob. K.J. Murphy, M.C. 

Jensen, Performance Pay..., op. cit. [przyp. 178], s. 232. 
184

 M.C. Jensen, K.J. Murphy, CEO Incentives: It's Not How Much..., op. cit. [przyp. 179], s. 138–149. 
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części udziałów w spółkach w celu zdobycia kapitału, m.in. przy wykorzystaniu warrantów.
185

 Z cza-

sem ciężar zarządzania spółkami zaczął przesuwać się z dotychczasowych właścicieli na wynajętych 

profesjonalnych menedżerów, przy czym ci pierwsi, zachowywali najczęściej stanowiska nadzorcze, 

np. przewodniczącego rady dyrektorów (chairman of the board). Stock options zaczęto wykorzysty-

wać w latach 90. XIX w.
186

 

 W latach 20. XX w. w związku ze zmianą systemu podatkowego i wprowadzeniu podatków 

dochodowych, zaczęły pojawiać się różnorodne i innowacyjne formy wynagrodzenia,
187

 w tym także 

systemy mające charakter motywacyjny, wykorzystujące opcje na akcje, m.in. wypłata w akcjach 

oparta na wynikach finansowych spółki (Gillette, 1931) oraz ekwiwalenty dywidendy powiązane ze 

stock options (Bethlehem Steel, 1932).
188

 W 1929 r. w prawie stanu Delaware przewidziano możliwość 

emisji warrantów, opcji i innych praw do nabywania papierów wartościowych.
189

 Kiedy w kalifornij-

skim prawie spółki kiedy uprawnienie do emisji stock options przyznano radzie dyrektorów, w pi-

śmiennictwie uznano, że przedmiotowa regulacja należy do najbardziej niebezpiecznych w prawie 

spółek.
190

 

 Od tego czasu wykorzystanie opcji jako elementu wynagrodzenia zaczęło wiązać się z prefe-

rencjami i ulgami podatkowymi, co przyczyniło się od ich rosnącej popularności. Średnie wynagro-

dzenie prezesa spółki giełdowej wynosiło w latach 30. XX w. 100.000 USD.
191

 Zdarzały się także 

przykłady znacznie bardziej pokaźnych sum wypłacanych prezesom z tytułu opcji, jak w przypadku 

prezesa American Tabacco Company, który w 1930 r. otrzymał kwotę ponad 1 miliona USD, co za-

owocowało kilkima pozwami wniesionymi przez akcjonariuszy spółki.
192

 Orzeczenie to wywarło 

                                                 
185

 Zob. B. Ellig, The Evolution of Executive Pay in the United States, Compensation & Benefits Review 

2006, Vol. 38, Issue 1, s. 55. 
186

 W 1903 r. spółka DuPont zainicjowała przyznawanie pakietów akcji (stock awards). Wkrótce potem 

(1904 r.) wprowadziła swój pierwszy plan nabywania akcji (stock purchase plan) dla kadry zarządzającej i przy-

dzielania im ekwiwalentów dywidendy (free–standing dividend equivalents) w 1906 r. Jednocześnie, reprezenta-

tywne stanowisko w sprawie wysokości wynagrodzeń zarządców spółki oddaje opinia inwestora finansowego 

J.P. Morgana, którego zdaniem nie powinno ono przekraczać dwudziestokrotności pensji przeciętnego pracow-

nika fizycznego. Zob. B. Ellig, The Evolution of Executive Pay..., [przyp. 185], s. 55. 
187

 M.in. company annual cash bonus plan, General Motors, 1918; annual economic value bonus plan, Gen-

eral Motors, 1924, $1 million in annual pay, Bethlehem Steel, 1929) 
188

 B. Ellig, The Evolution of Executive Pay..., [przyp. 185], s. 56. 
189

 W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations, St. Paul (Minn.) 2008, § 1715.1.80. 
190

 “They may be utilized as a subtle contrivance by one or more directors, officers or bankers to keep a 

string on all future corporate growth, prosperity and increment in value without expense or risk or adequate 

consideration. When exercised at less than the value of the shares, they dilute the value of outstanding shares 

and transfer an interest in the surplus from the investors who took the risk to the option holders.”, tak H.W. Bal-

lantine, G.L. Sterling, California Corporation Laws, Los Angeles 1949, p. 138–139. 
191

 L. J. Barris, Overcompensation Problem: A Collective Approach to Controlling Executive Pay, Indiana 

Law Journal 1992–1993, Nr 68, s. 61. 
192

 Rogers v. Hill, 289 U.S. 582 (1933). Por. L.J. Barris, Overcompensation Problem: A Collective Approach 

to Controlling Executive Pay, Indiana Law Journal 1992–1993, Nr 68, s. 61. Sprawie tej warto poświęcić kilka 

słów. W statucie American Tabacco Company uchwalonym w 1912 r., przewidziano, że 10% opodatkowanego 

dochodu spółki przekraczającego poziom z 1910 r. przeznaczane będzie na wypłaty dla prezesa firmy G. Hill’a 

oraz pięciu pozostałych wiceprezesów. Oprócz tego, wspomniane osoby otrzymywać miały ustalone wynagro-

dzenie. Całkowita wysokość wynagrodzenia Hilla w 1930 r. wyniosła 1.250.000,00 USD, z czego 842,507.72 

USD właśnie z tytułu nadwyżki dochodów. Sądy pierwszej i drugiej instancji uznały, że statut spółki został 

uchwalony w sposób zgodny z prawem, jednak powinien być uznany za niewiążący gdyż przyczyniał się do 

marnotrawstwa majątku spółki (waste of corporate assets). Sąd Najwyższy uchylił wspomniane orzeczenia i 

zwrócił sprawę do sądu pierwszej instancji (district court) w celu wyrzeczenia: czy oraz w jakiej wysokości 

wynagrodzenie wypłacane poszczególnym osobom zgodnie ze statutem może stanowić sprzeniewierzenie i mar-
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znaczny wpływ na ówczesnym etapie kształtowania polityki spółek odnośnie programów opcji mene-

dżerskich. Mimo to – jakkolwiek wydawać się może jedną z istotnych odpowiedzi na problem 

excessive compensation – stanowi ono wyjątek pośród większości późniejszych orzeczeń odmawiają-

cych wykonywania roli board of directors lub akcjonariuszy, powołujących się na business judgement 

rule.
193

 

 Po wielkim kryzysie z 1929 r. i federalnej reformie securities regulation, wynagrodzenie mo-

tywujące menedżerów do poprawy wyników ekonomicznych spółek, miało ożywić stagnację na rynku 

kapitałowym. Jednocześnie wprowadzono pierwsze reguły dotyczące ujawniania zarobków (disclosu-

re) w ramach rocznych sprawozdań finansowych. Wymaga bowiem podkreślenia, że przed krachem 

gospodarczym większość informacji z tym powiązanych miała charakter tajemnicy przedsiębior-

stwa.
194

 W tych czasach istotnym źródłem informacji na temat konstrukcji programów wynagrodzenia 

były pozwy przeciwko menedżerom, wnoszone przez akcjonariuszy spółek, raporty z upadłości spół-

ek, przesłuchania przed komisjami śledczymi w Kongresie, czy w końcu upublicznione dokumenty z 

transakcji fuzji lub przejęć spółek.
195

 Revenue Act z 1950 r., oprócz obniżenia podatków utrzymują-

cych się wciąż na poziomie z czasów wojny, wprowadził pierwszy ustawowy model programu opcji 

na akcje, określany mianem r e s t r i c t e d  s t o c k  o p t i o n s .
196

 W tym samym roku American Institute 

of Certified Public Accountants wydał Bulletin no. 43, wprowadzający zasadę, że opcje przyznawane 

w ramach planu zgodnego z 1950 Revenue Act nie powinny być uwzględniane w rocznym sprawozda-

niu finansowym spółki, jako koszty.
197

 Gdy z czasem okazało się, że spółki wykorzystują restricted 

stock options plan, w przeważającej mierze dla wynagradzania menedżerów, Kongres USA zliberali-

zował zasady ustawowego planu, wprowadzając na mocy Revenue Act z 1964 r. Employee Stock Pur-

chase Plan,
198

 które stać się dostępne dla szerszej rzeszy pracowników spółek. W tym czasie coraz 

                                                                                                                                                         
notrawstwo środków spółki („[…] to determine whether and to what extent payments to the individual defen-

dants under the by–law constitute misuse and waste of the money of the corporation.”). Jednocześnie sąd wyraził 

przekonanie, że akcjonariusze większościowi nie posiadają uprawienia do rozdawania majątku spółki przy głosie 

sprzeciwu mniejszości („[…] the majority stockholders have no power to give away corporate property against 

the protest of the minority.”). Szerzej por. A. Dean, Employee Stock Options, Harvard Law Review 1953, Nr 66, 

s. 1422–1423. 
193

 Zob. F.A. Gevurtz, Corporation law, St. Paul (Minn.) 2000, s. 358–359. Zaiste w innej przykładowej 

sprawie dotyczącej spółki American Tabacco sąd pozostawił do rozstrzygnięcia dla akcjonariuszy kwestię po-

ziomu, od którego wynagrodzenie jest zbyt wysokie, zob. Heller v. Boylan, 29 N.Y.S. 2d 653 (U.S.S.C. 1941). 
194

 D. Vagts, Challenges to Executive Compensation: For the Markets or the Courts, Journal of Corporate 

Law 1982–1983, Nr 8, s. 235. 
195

 D. Vagts, Challenges to Executive Compensation: For the Markets or the Courts, Journal of Corporate 

Law” 1982–1983, Nr 8, s. 245–246. 
196

 Zgodnie z jego założeniami cena nabycia akcji nie mogła być niższa niż 85% ich ceny w momencie przy-

znania opcji; okres, na który przyznawano opcje nie mógł przekroczyć dziesięciu lat; opcje nie mogły zostać 

wykonane przez dwa lat od przyznania, a papiery wartościowe nabyte w ich zamian zbyte w ciągu 6 miesięcy od 

dnia nabycia. Spełnienie wszystkich powyższych warunków przynosiło efekt w postaci zastosowania preferen-

cyjnej skali 25% podatku od dochodów kapitałowych (capital gain tax rate). Sumy uzyskane z innych modeli 

opcji podlegały podatkowi dochodowemu, wynoszącemu 91 % dla dochodów przekraczających 400.000,00 

USD. Jedną z pierwszych spółek wykorzystującą ustawowy plan resticted stock options był Pfizer w 1951 r. 

Szerzej zob. B. Ellig, The Evolution of Executive Pay..., [przyp. 185], s. 56–57. 
197

 Jak się później okazało, reguła ta miała przetrwać w amerykańskich standardach rachunkowości kolejne 

50 lat. 
198

 Plan ten przewidywał następujące warunki: cena nabycia akcji nie niższa niż 100% ceny akcji w momen-

cie przyznania opcji, opcje przyznane na czas nierzekraczający pięciu lat, opcje powinny być wykonane w chro-

nologicznym porządku przyznawania, papiery wartościowe nabyte w ramach programu nie mogły być zbyte 

przez trzy lata od dnia nabycia. 
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większą popularność zaczęły zyskiwać zróżnicowane programy wykorzystujące wariacje stock 

options
199

. 

 Ustawowy model programu opcji na akcje został uchylony przez Tax Reform Act z 1976 r., z 

mocą od 1981 r. Jednocześnie Economic Recovery Act z 1981 r. ponownie wprowadziła ten plan pod 

nazwą i n c e n t i v e  s t o c k  o p t i o n  (ISO).
200

 Różnorodne konstrukcje programów stały się najlep-

szym przykładem zastosowania inżynierii finansowej w spółkach kapitałowych. O stopniu ich skom-

plikowania najlepiej świadczy bogactwo, nieraz wręcz egzotyka, zastosowanych nazw.
201

 Uwagę 

przykuła też pierwsza znamienna umowa, na mocy której prezes Chrysler Corporation, Lee Iacocca 

zaakceptował roczne wynagrodzenie w wysokości 1 USD, któremu towarzyszył bogaty pakiet stock 

options. Przełom lat 70. i 80. XX w. przyniósł również rozwój szerokiego spektrum ustawodawstwa 

federalnego, głównie o charakterze podatkowym, które miało związek z ustalaniem poziomu wyna-

grodzenia. Jego rozwój trwa w zasadzie do dnia dzisiejszego.
202

  

                                                 
199

 Szerzej na ten temat zob. B. Ellig, The Evolution of Executive Pay..., [przyp. 185], s. 57. 
200

 Zgodnie z ustawowymi założeniami planu, opcje nie mogły być przyznane na okres przekraczający 10 lat, 

a cena nabycia instrumentów finansowych w wykonaniu opcji nie mogła być niższa niż 100% ich wartości w 

dniu przyznania, każdego roku dozwolone było wykonanie opcji o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 USD, 

przy czym zapłata podatku była odroczona do dnia sprzedaży instrumentów finansowych, jeżeli upłynął rok od 

ich nabycia oraz dwa lata od wykonania opcji. Jak skonstatował B. Ellig, ograniczenie rocznej wartości wykona-

nych opcji do 100.000,00 USD zdecydowało w rzeczywistości o braku atrakcyjności tego programu wśród kadry 

menedżerskiej najwyższego szczebla. Jednocześnie, co wcześniej było wyjątkiem stało się zasadą, według której 

spółki publiczne zaczęły przyjmować różnorodne, skrojone na miarę (talior–made plans), programy wynagro-

dzenia dla kadry menedżerskiej. 
201

 Warto przytoczyć najciekawsze: performance share plan (CBS, 1971), indexed stock options (Heinz, 

1972), performance unit plan (Heinz, 1972), stock–for–stock option exercise (American Express, 1972), stock 

option grant based on targeted gain (American Express, 1972), omnibus stock plan (Pfizer, 1973), tandem mar-

ket value and book value stock options (Citicorp, 1973), million–dollar bonus (Revlon, 1974), appreciation units 

on book value shares (ITT, 1974), time–restricted stock awards (Harris Bank, 1975), mega stock option grant 

(Gulf Oil, 1975), clawback stock option (IBM, 1975), performance–accelerated stock option vesting (Maryland 

National Bank, 1977), performance–accelerated stock awards (Gerberg, 1982), tracking stock (General Motors, 

1984), evergreen stock plan (Citicorp, 1984), deferral of stock option gain (E. F. Hutton, 1985), junior stock 

plan (E. W. Scripps, 1985), reload stock options (Norwest, 1988), stock options in lieu of salary increase (Gen-

eral Mills, 1988), multiple fixed price stock options (Disney, 1989), stock ownership guidelines (Warner–

Lambert, 1989), number of stock options based on shares owned (General Mills, 1990), cashless stock option 

exercise (DuPont, 1991), performance threshold stock options (Bristol–Myers Squibb, 1994), negative discretion 

formula for Section 162(m) plans (General Electric, 1994), transfer of stock option exercise rights (Warner 

Communication, 1995), cash to exercise stock options in a change of control (Apache, 1996), performance–

accelerated mega grants (Hercules, 1997), loans based on meeting stock ownership targets (St. Paul (Minn.) 

1998), bonus payouts converted to discounted stock options (Dell, 1998), optionee able to cancel exercised stock 

option (Medscape, 1998), underwater stock options exchanged for stock awards (Genesis Health Ventures, 

2000), guaranteed stock option value (Amazon.com), performance forgiveness loan to buy stock (Union Pacific, 

2000), tandem market value and premium priced stock options (Altrim, 2000), underwater stock options sold to 

bank (Microsoft, 2003), officers must hold stock until retirement (CINergy, 2003), executive perquisites to be 

fully described in proxy (General Electric, 2004), potential gain on stock options capped (Tech Data, 2004), 

seven–year stock options granted (Intel, 2004), six–year stock options granted (Alcoa, 2004), performance–

vested restricted stock units (Disney, 2004), combination performance and time vesting of stock unit plan (PPG, 

2005), diversity goals included in annual bonus plan (Wal–Mart, 2005), environmental performance included in 

annual bonus plan (American Electric Power, 2005). Przykłady za B. Ellig, The Evolution of Executive Pay..., 

[przyp. 185], s. 58–59. 
202

 Employment Retirement Income Security Act (ERISA) z 1974 r. wprowadziła ustawowy model preferen-

cyjnego planu emerytalnego dla pracowników spółek. Z najważniejszych wymienić można również: Revenue 

Act z 1978 r., Tax Reform Act z 1986 r., Revenue Reconciliation Act z 1993 r., Economic Growth and Tax Re-

conciliation Act z 2001 r., Sarbanes–Oxley Act z 2002 r., Tax Relief Act z 2003 r., American Jobs Creation Act z 

2004 r. 
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2.3.2. Dodatkowe przyczyny szerokiego zastosowania programów opcji menedżerskich w USA 

 Przyczyn szerokiego zastosowania opcji menedżerskich w spółkach kapitałowych można się 

także doszukać w roli, jaką odegrały one w gwałtownie rozwijających się spółkach rynków tzw. no-

wych technologii w latach 80. i 90. XX w.
203

 Historia wielu spółek przodujących aktualnie w dziedzi-

nie hi-tech, wskazuje, że częstnym problemem było zwłaszcza znalezienie inwestora, tj. dawcy kapita-

łu na rozwój koncepcji biznesowej. Brak kapitału przekładał się w efekcie na trudności w zaangażo-

waniu fachowej kadry, która stanowiłaby intelektualne wsparcie rozwijającego się biznesu lub mene-

dżerów, którzy przejęliby obowiązki zarządzające od wynalazców, tj. pomysłodawców mogących w 

pełni poświęcić się pracy nad innowacyjnym produktem. 

 W rezultacie opcje na akcje stały się atrakcyjną formą wynagrodzenia oraz pozyskania kapita-

łu ludzkiego, gdyż niosły ze sobą „obietnicę” uzyskania znacznego majątku w postaci akcji spółki, 

nabytych za cenę dużo poniżej ich wartości rynkowej, w zamian za otrzymane od spółki w formie 

wynagrodzenia, najczęściej za darmo, stock options. Ponadto były one atrakcyjne dla firm z punktu 

widzenia finansów spółki oraz braków negatywnych konsekwencji podatkowych związanych z przy-

znawaniem opcji. Zasadniczym wymogiem dla powodzenia takiego scenariusza było osiągnięcie przez 

spółkę sukcesu ekonomicznego, co umożliwiłoby jej pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój 

przez publiczną sprzedaż akcji (initial public offering, IPO, tzw. „going public”). 

 Element motywacyjny zawarty w programach opcji na akcje uwidacznia się w najczystszej 

postaci na przykładzie tzw. high-tech start-ups. Ewentualna porażka finansowa przedsięwzięcia ozna-

cza bowiem, że opcje na akcje posiadane przez pracowników, menedżerów lub właścicieli firmy stają 

się zupełnie bezwartościowe. Z drugiej strony, w razie powodzenia przedsięwzięcia, wszyscy wzboga-

cają się o wartość rynkową akcji spółki. 

 Nie można jednak zapominać, że na popularność programów opcji menedżerskich oraz rewo-

lucje w poziomie wynagrodzenia kadry menedżerskiej złożyło się kilka istotnych czynników, z któ-

rych bodaj najważniejszy to ich szerokie wykorzystanie w największych i najbardziej dochodowych 

spółkach amerykańskich (tzw. blue-chips companies), których akcje zyskiwały na wartości w czasie 

znakomitej koniunktury na giełdzie.
204

 Doskonałą ilustrację w zasadzie nieustannego zwyżkowania 

ceny indeksów giełdowych w dwóch ostatnich dekadach XX w. dostarcza najstarszy amerykański 

wskaźnik indeksów giełdowych Dow Jones Industrial Average (DJIA), składający się obecnie z 30 

największych amerykańskich przedsiębiorstw.
205

 W tym czasie, jak lapidarnie zauważył B. Ellig, dzie-

sięcioletnie programy stock options dawały efekty prawie tak doskonałe, jak maszynki do robienia 

pieniędzy.
206

 Podobną konstatację uczynił C. M. Yablon, który retorycznie zastanawiał się, kto nie 

życzyłby sobie otrzymywać wynagrodzenia w formie opcji na akcje, w sytuacji, gdy cena akcji spółki 

                                                 
203

 Spośród najważniejszych spółek zaczynających karierę w Sillicon Valley wymienić można m.in. Xerox, 

Microsoft, Apple Computer, Intel, Hewlett–Packard, 3Com, Adobe Systems, Cisco. Dolina Krzemowa wciąż 

stanowi atrakcyjne i innowacyjne skupisko biznesu. W ostatnich latach swoje siedziby założyły tam m.in. eBay, 

Google, Yahoo!, Symantec, Facebook. 
204

 C.M. Yablon, Bonus Questions – Executive Compensation in the Era of Pay for Performance, Notre Dame 

Law Review 1999–2000, Nr 75, s. 294. 
205

 Trwająca przez 17 lat rekordowa hossa (bull market) zaczęła się w 1982 r. z DJIA na poziomie 777 pkt., 

skończył w styczniu 2000 r. na poziomie 11,723. 
206

 Zob. B. Ellig, The Evolution of Executive Pay..., [przyp. 185], s. 60. 
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wzrasta o ponad 10% w skali roku w czasie trwania tzw. „raging bull market”.
207

 Takie bowiem efekty 

przyniósł wzrost indeksu Dow Jones o 263% od 1990 r. do 1999 r. 

 W tym okresie skokowy wzrost zastosowania zanotowały właśnie opcje menedżerskie. W 

1992 r. średnie wynagrodzenie prezesów spółek z indeksu S&P 500, wypłacane w postaci opcji wyno-

siło 373.000,00 USD, podczas gdy zaledwie 6 lat później, kwota ta urastała do 1.622.000,00 USD, co 

oznacza podwyżkę o 335%.
208

 Jak wskazały badania ilościowe, w 1996 r. opcje na akcje stanowiły 

prawie 50%, a standardowa pensja wraz z rocznym bonusem kolejne 30% wynagrodzenia prezesów 

spółek notowanych w indeksie S&P 500.
209

 Zgodnie z wynikami innych obliczeń, w 1998 r. wysokość 

kapitałowych form wynagrodzenia wynosiła 53% średniej płacy w spółkach indeksu S&P 500, pod-

czas gdy pensja podstawowa stanowiła jedynie 22%, o 19 punktów procentowych mniej niż w 1992 

r.
210

 Wyliczenia B. Halla wskazują, że w 2001 r. equity-based compensation stanowiło aż 66% wyna-

grodzenia prezesów firm z indeksu S&P 500.
211

  

2.3.3. Światowy fenomen stock option plans 

 Wraz z początkiem lat 90. XX w. stock option plans zaczęły zdobywać dużą popularność w 

wielu krajach, zarówno tych o rozwiniętych, jak i wschodzących rynkach kapitałowych. Zróżnicowane 

wersje programów motywacyjnych opartych o instrument opcji kupna akcji odnosiły błyskawiczną 

karierę na całym świecie, począwszy od wiodących krajów europejskich, poprzez Finlandię,
212

 In-

die,
213

 Japonię,
214

 czy Chiny,
215

 kończąc na Australii.
216
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 Jest znamienne, że w wielu krajach praktyka obrotu wyprzedzała działania legislacyjne i różne 

instytucje wzorowane na kształt programów opcyjnych dla kadry zarządzającej były wprowadzane w 

praktyce w oparciu o stan prawny często nieprzystosowany do rozwiązań bazujących na instytucji o 

ściśle określonych celach gospodarczych, wykształconej w ramach prawa amerykańskiego. Oznaczało 

to, że prawo spółek musiało podążać za nowymi praktykami rynkowymi, tak aby z jednej strony 

umożliwić jej stosowanie w sposób mniej uciążliwy dla spółek i osób uprawnionych, równocześnie 

jednak zapewniając należytą ochronę wszystkim podmiotom, których pozycja prawna może ulec 

zmianie w wyniku realizacji programu opcji menedżerskich. 

 Powyższy fakt ten zaowocował liczniejszymi badaniami w przedmiocie struktury wynagro-

dzenia menedżerów publicznych spółek akcyjnych oraz bardziej lub mniej trafionymi reakcjami kra-

jowych ustawodawców. Procesy te zbiegły się z ogólnoświatową tendencją tworzenia kodeksów zasad 

corporate governance, które nieraz adresowały również zagadnienia dotyczące opcyjnych wynagro-

dzeń motywacyjnych dla kierownictwa spółek. 

2.3.4. Stock options po Enronie 

 Seria skandali finansowych, która wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi na przełomie 

2001/2002 r. ukazała najgorsze oblicze praktyki amerykańskiego prawa spółek. Pojęcie kreatywnej 

księgowości oraz „cooking the books” odnosiło się w istotnym zakresie również do wyników ekono-

micznych spółek nieuwzględniających ogromnych wydatków związanych z programami stock 

options.
217

 W 2002 r. szef Rezerwy Federalnej, A. Greenspan, w dorocznym wystąpieniu przed Kon-

gresem i Senatem USA, wypowiedział pamiętne słowa o „chorobliwej chciwości, która zawładnęła 

istotną częścią świata biznesu”.
218

 

 Odpowiedzią Kongresu na kryzys zaufania do rynkowych graczy była restrykcyjna SOA z 

2002 r., która wprowadziła do SEA m.in. spoczywający na menedżerach obowiązek ujawnienia in-

formacji o przyznaniu opcji w ciągu dwóch dni od tego faktu (§ 16 (a) (2) (C) SEA) oraz obowiązek 

zwrotu korzyści uzyskanych w ramach jakiegokolwiek programu wynagrodzenia kapitałowego, mo-

tywacyjnego, lub premiowego na podstawie nieprawdziwych informacji (sekcja 304 (a) SOA).
219

 

 Dwa lata później nastąpił wyraźny przełom w polityce finansowej wobec programów stock 

options. W lutym 2004 r. IASB uchwalił International Financial Reporting Standard 2 (IFRS 2) 

przewidujący obowiązek wpisywania opcji na akcje po stronie kosztów spółek. Po kilku miesiącach 

FASB zaadoptował takie samo stanowisko w FAS No. 123R.
220
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http://www.conference-board.org/pdf_free/SR-03-04.pdf. 
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 Kolejny punkt kulminacyjny stanowiły uchwalone przez SEC w 2006 r. nowe zasady udo-

stępniania informacji przez spółki-emitentów, przewidziane w znowelizowanych Regulation S–K Item 

402 (17 C.F.R. § 229). Przepisy te wymagają od spółek corocznego składania oświadczeń o zarobkach 

prezesa (principal executive officer, PEO) i wiceprezesa ds. finansowych (principal financial officer, 

PFO), pozostałych trzech najlepiej opłacanych menedżerów oraz wszystkich dyrektorów w firmie. 

Zawarte w nowych przepisach definicje normatywne pojęć (m.in. wynagrodzenie, papiery wartościo-

we, opcja, program wynagrodzenia,
 
program motywacyjny,

 
kapitałowy program motywacyjny

221
) zo-

stały ujęte w najszerszy możliwy sposób. Wspomniane reguły przewidują obowiązek zamieszczania 

informacji i danych zarówno w formie tabularycznej, jak i opisanych narratywnie, co ma na celu jak 

najpełniejsze przedstawienie informacji w sposób jasny i zrozumiały dla akcjonariuszy i udziałowców 

oraz – w efekcie – zapobiec potencjalnym nadużyciom. 

2.3.5. Przebieg tzw. backdating scandal 

 W sytuacji, gdy nie ucichły jeszcze głosy krytyki, które doprowadziły do zmiany zasad rozli-

czania opcji na akcje przez spółki, ustanowionych przez IASB i FASB, na światło dzienne wyszła 

nowa kontrowersja związana z antydatowaniem opcji menedżerskich (backdating scandal). Przyczyn-

kiem stał się opublikowany w 2005 r. artykuł,
222

 prezentujący wyniki analizy prawie sześciu tysięcy 

programów stock options z lat 1992–2002, i promujący konkluzję, że w wielu przypadkach przyzna-

wanie opcji następowało w dniach najniższego kursu akcji spółek na przestrzeni danego okresu, czego 

statystyczne prawdopodobieństwo w przypadku większości spółek było w zasadzie minimalne.
223

 E. 

Lie postawił hipotezę, że owe „szczęśliwe” zbiegi okoliczności są wynikiem działań zarządów, które 

dzierżąc pełne kompetencje do ustalania szczegółowych warunków programów motywacyjnych, przy-

znają opcje z datą wsteczną, w efekcie opiewające na dzień najkorzystniejszego, tj. najniższego, kursu 

akcji spółki. W takiej sytuacji opcje, których wartość teoretycznie odpowiadała wartości instrumentu 

bazowego (at-the-money), gwarantowały uprawnionym jeszcze wyższe zyski, gdyż nabierały one cha-

rakteru opcji w cenie (in-the-money), z ceną wykonania niższą od wartości rynkowej akcji.
224

 Backda-
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ting scandal wzbudził jeszcze większą krytykę programów opcji oraz nieuczciwych praktyk z nimi 

związanych.
225

 Afera ta zbiegła się zresztą z paroma istotnymi orzeczeniami, w których sądy nakazy-

wały menedżerom zwracać kwoty otrzymane w ramach programów stock options lub podobnych.
226

 

Główne tezy judykatów opierały się na zarzucie bezpodstawnego wzbogacenia, naruszenia obowiąz-

ków fiducjarnych, trwonienia majątku spółki, lub nawet nieznanej prawu kontynentalnemu koncepcji 

unconscionability (nadmiernego niesprawiedliwego przysporzenia) wywodzącej się z zasad słuszności 

(equity law). 

2.3.6. Skutki kryzysu finansowego 2008–2009 

 Uchwalone przez amerykański Kongres w odpowiedzi na kryzys finansowy z lat 2008–2009 

Emergency Economic Stabilization Act (EESA), wdrażający Troubled Asset Relief Program (TARP) 

w październiku 2008 r. oraz American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) z 2009 r. wprowadziły 

znaczące ograniczenia w obszarze wynagrodzeń kadry zarządzającej instytucji finansowych uczestni-

czących programie nabywania kapitału spółek w ramach TARP Capital Purchase Program.
227

 

 TARP z 13.2.2009 r. zakazał przyznawania jakichkolwiek – poza jednym wyjątkiem – form 

wynagrodzenia kapitałowego pięciu najwyżej opłacanym członkom kadry zarządzającej najwyższego 

szczebla oraz dwudziestu najlepiej wynagradzanym pracownikom spółek, które otrzymały pomoc 

państwową w ramach programu tzw. bail-out.
228

 Oznaczało to wyeliminowanie programów stock 

options w spółkach otrzymujących pomoc od rządu federalnego Stanów Zjednoczonych.  

 Wynagrodzenie w formie stock options ponownie zwróciło uwagę amerykańskiej opinii pu-

blicznej w Stanach Zjednoczonych na wiosnę 2009 r., gdy członkowie władz spółek upatrzyli szanse 

na duże zyski z tytułu opcji na akcje przyznawanych w momencie rekordowo niskich cen papierów 

wartościowych na giełdach amerykańskich.  
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 W dn. 21.7.2010 weszła w życie ustawa federalna Wall Street Reform and Consumer Protec-

tion Act (tzw. Dodd–Frank Act), określana mianem największej reformy w amerykańskim systemie 

rynków finansowych od czasu uchwalenia regulacji rynku kapitałowego w następstwie Wielkiego 

Kryzysu na początku lat 30. XX w. Ustawa zobowiązała SEC do uchwalenia przepisów zabraniają-

cych publicznego obrotu papierami wartościowymi spółek, które nie przestrzegają jej postanowień w 

zakresie wynagrodzeń kadry kierowniczej. Dodd–Frank Act wprowadziła m.in. obowiązek podejmo-

wania raz na trzy lata uchwały walnego zgromadzenia akceptującej politykę wynagrodzeń spółki, 

ujawniania informacji na temat relacji płacy zarządców do wyników finansowych spółki, całkowitych 

wynagrodzeń piastunów i ich proporcji wobec średniej pensji pracowniczej, obowiązek zasiadania w 

komitetach ds. wynagrodzeń niezależnych dyrektorów, a także zobowiązała rząd federalny do uchwa-

lenia szczegółowych zasad dotyczących motywacyjnych wynagrodzeń kapitałowych.
229

 

2.4. Rozwój systemów wynagrodzeń kapitałowych dla kadry kierowniczej w Polsce 

2.4.1. Dwudziestolecie międzywojenne 

 Kiedy w Stanach Zjednoczonych powstawała najnowocześniejsza na świecie regulacja rynku 

kapitałowego, a Berle i Means publikowali w 1932 r. wyniki badań nad fenomenem rozdziału własno-

ści od zarządzania, w Polsce wciąż trwał proces integracji życia gospodarczego i tworzenia podsta-

wowych ram prawnych obrotu rynkowego.
230

 W okresie II Rzeczpospolitej powstał imponujący kanon 

aktów prawnych w dziedzinie prawa handlowego.
231

 Jednocześnie działało na ziemiach polskich sie-

dem giełd (w Warszawie, Lwowie, Łodzi, Wilnie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Katowicach), regulo-

wanych rozporządzeniem Prezydenta RP o organizacji giełd z 1926 r., wśród których zdecydowaną 

większość obrotów generowała giełda w stolicy.
232

 

 Niemniej, nieuzasadnione byłoby twierdzenie o ubóstwie środków do kształtowania zróżni-

cowanych metod wynagradzania kierownictwa spółek w krajowym prawie spółek okresu międzywo-

jennego. Wyobrażenia na temat płac funkcjonariuszy spółek z analizowanego okresu może w pierw-
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231

 Aktami normatywnymi o znaczeniu podstawowym dla działalności spółek były prawo o spółkach akcyj-

nych z 1928 r. oraz spółkach z o.o. z 1933 r., scalone następnie w ramach kodeksu handlowego, wchodzącego w 

życie na raty w latach 1933–1934. 
232

 A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumań-

skiego, Warszawa 2006, s. 751, Nb 4. 

http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2010/08/12/some-dodd-frank-executive-compensation-action-items/
http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2010/08/12/some-dodd-frank-executive-compensation-action-items/
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szej kolejności rozbudzać fakt, że również w owym czasie obowiązywała regulacja „antykominowa”, 

wprowadzona rozporządzeniem Prezydenta RP z 21.6.1932 r. o ograniczeniu nadmiernych wynagro-

dzeń w przedsiębiorstwach.
233

 O rozmaitości ówczesnych form płacy świadczy art. 2 rozporządzenia, 

wymieniający wśród jej elementów „uposażenie stałe w gotowiźnie wraz z dodatkami reprezentacyj-

nemi, funkcyjnemi i innemi stałemi dodatkami, gratyfikacje (remuneracje), wszelkie z tytułu zatrud-

nienia wypłacane u d z i a ł y  w  z y s k u , p r o c e n t y  o d  o b r o t u  ( s p r ze d a ży ) ,  p r o d u kc j i  l u b  

o s zc zę d n o ś c i  i  t y m p o d o b n e  w yn a g r o d z e n i a  n i e s t a ł e .”
234

 Powyższy przepis wskazuje, 

że koncepcja wynagrodzenia opartego na wynikach indywidualnych lub spółki oraz na zmiennych 

komponentach płacy była w dwudziestoleciu nie tylko znana, lecz również stosowana, o czym świad-

czy objęcie jej zakresem przedmiotowym rozporządzenia o ograniczaniu nadmiernych wynagrodzeń. 

 W przedstawionym kontekście należy również zwrócić uwagę na wybrane regulacje z przed-

wojennego prawa handlowego mające znaczenie z perspektywy analizowanej problematyki, zwłaszcza 

przy uwzględnieniu fundamentalnej roli, jaką kodeks handlowy odegrał rolę w kształtowaniu nowo-

czesnego polskiego prawa spółek w latach 90. XX w. Pierwszą ze wspomnianych instytucji jest p r a -

w o  p i e r w s ze ń s t wa  n a b yc i a  n o w yc h  a kc j i  (prawo poboru). Regulacja art. 435 § 2 k.h. 

przewidywała możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w jej 

interesie większością 4/5 głosów walnego zgromadzenia. Na tle tego przepisu M. Allerhand nie miał 

wątpliwości, że prawo nabycia nowych akcji spółki można zastrzec nie tylko akcjonariusza, lecz rów-

nież dla osoby trzeciej.
235

 Jeżeli przyznać temu poglądowi słuszność, nie będzie przeszkód dla uzna-

nia, że odpowiednie zastosowanie komentowanej instytucji mogło teoretycznie stanowić podstawę 

systemów wynagradzania członków zarządu spółki za pomocą prawa pierwszeństwa nabycia akcji, 

rozumianego jako prawo poboru ex contractu. 

 Druga wymagająca uwagi regulacja dotyczyła tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale 

majątku spółki oraz przywiązanych do nich praw.
236

 Prawo takie, zdaniem M. Allerhanda, mogło zo-

stać przyznane nie tylko założycielom spółki, lecz także osobom trzecim, pod warunkiem ich wskaza-

nia oraz uszczegółowienia w statucie usług świadczonych przez nich podczas powstawania spółki. 

Wynagrodzenie tego rodzaju, jak wywodził komentator, stanowiło wierzytelność wobec spółki przy-

sługującą bez jakiegokolwiek dokumentu, wobec czego świadectwo założycielskie miało charakter 

jedynie dowodowy, a prawo do wynagrodzenia nie było do niego przywiązane.
237

 Można zatem uznać, 

że mechanizm przyznawania tytułu do udziału w zysku firmy oparty na art. 360 k.h. mógł do pewnego 
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 Dz.U. z 1932 r. Nr 52, poz. 496 (cyt.: „rozporządzenie o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń”, 

„OgrNadmWynagrR z 1932 r.”). Niebagatelna różnica w porównaniu z aktualnym stanem prawnym zasadza się 

na tym, że wspomniane rozporządzenie obejmowało swoim zakresem wszystkie spółki, a nie tylko podmioty 

wymienione przez ustawę, tj. przede wszystkim z udziałem Skarbu Państwa. 
234

 Por. art. 2 OgrNadmWynagrR z 1932 r. „Przez wynagrodzenie rozumie się: uposażenie stałe w gotowiź-

nie wraz z dodatkami reprezentacyjnemi, funkcyjnemi i innemi stałemi dodatkami, gratyfikacje (remuneracje), 

wszelkie z tytułu zatrudnienia wypłacane udziały w zysku, procenty od obrotu (sprzedaży), produkcji lub 

oszczędności i tym podobne wynagrodzenia niestałe. Ryczałty za podróże i diety są policzalne do wynagrodze-

nia w części przekraczającej normalne wydatki [...]”. 
235

 Zob. M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, art. 435, str. 663, pkt 2. 
236

 Zgodnie z art. 309 § 2 pkt 1 k.h., postanowienia dotyczące ilości i rodzajów tytułów uczestnictwa, należa-

ło zamieścić w statucie pod rygorem bezskuteczności wobec spółki. Tytuł uczestnictwa stanowiło m.in. prawo 

do wynagrodzenia za usługi przy powstaniu spółki, przyznawane na okres najwyżej dwudziestu pięciu lat od 

momentu jej zarejestrowania (art. 360 § 1 i 2 k.h.). 
237

 Zob. M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, art. 360, str. 567, pkt 1–2. 
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stopnia pełnić rolę instytucji odrocznego wynagrodzenia opartego na instrumencie, który nie przyzna-

wał osobie uprawnionej praw korporacyjnych i organizacyjnych przysługujących właścicielowi akcji, 

lecz jedynie prawo do wynagrodzenia z czystego zysku firmy. 

 Skromne materiały źródłowe z okresu międzywojnia nie dostarczają zbyt wielu informacji na 

temat przyznawania członkom organów spółek międzywojennych uprawnień do nabycia akcji lub 

udziałów w spółce. W literaturze można jednak znaleźć ciekawy przekaz na temat programu akcjona-

riatu pracowniczego w założonej we Lwowie w 1912 r. spółce z o.o. pod firmą „Gazolina”. W wyniku 

przekształcenia sp. z o.o. w spółkę akcyjną w 1927 r. oraz w efekcie kilku dodatkowych emisji akcji, 

pracownicy posiadali 30% akcji imiennych, reprezentujących w sumie 48% głosów na walnym zgro-

madzeniu. Spółka ta miała doczekać w dobrej kondycji finansowej późnego lata 1939 r.
238

  

 Rozważanie, czy incydentalny charakter informacji o programie akcji pracowniczych w „Ga-

zolinie” sp. z o.o. wynika z braku zachowanych źródeł z lat 1918–1939, czy też świadczy o jego mar-

ginalnym i jednokrotnym zastosowaniu przekracza ramy niniejszej pracy. Zważywszy na zaawanso-

wany rozwój kultury prawa spółek przed drugą wojną światową, autor przychyla do pierwszej z po-

stawionych hipotez.
239

 Przedstawione wyżej rozważania wskazują, że pogląd, w myśl którego w ów-

czesnym polskim prawie handlowym brakowało podstawy normatywnej do konstruowania progra-

mów przyznających kadrze menedżerskiej uprawnienia do nabycia akcji spółki, byłby zdecydowanie 

nieuprawniony. Co do zasady nie można bowiem wykluczyć w tamtym okresie zjawiska wynagradza-

nia członków organów zarządzających spółek akcyjnych przy zastosowaniu instrumentów opartych na 

kapitale spółki. Potwierdzają to jednostkowe przykłady, jak również przemawiać za tym mogą: rozwi-

nięta kultura prawa handlowego międzywojnia oraz wykorzystanie tej samej podstawy normatywnej – 

kodeksu handlowego w latach 90. XX w. do konstruowania prototypów takich systemów. Jednocze-

śnie należy wskazać, że w kodeksie handlowym brakowało instytucji stwarzającej najdogodniejsze 

uwarunkowania prawne do implementacji systemów wynagrodzenia kapitałowego dla członków 

władz spółki. 

2.4.2. Druga wojna światowa i okres PRL 

 Lata 1939–1989 to okres stagnacji w zakresie rozwoju prawa spółek handlowych i rynku kapi-

tałowego w Polsce. W tym kontekście, nie polemizując ze stwierdzeniem J. Baehra, że „historia ak-

cjonariatu pracowniczego w Polsce sięga początków XX w.”
240

 należy mieć na uwadze, że w rzeczy-

wistości historii tej nie wypełnia stulecie rozwoju i reform przedmiotowej instytucji, lecz jest ona zde-
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 Więcej na ten temat, zob. J. Baehr, Spółka z udziałem kapitałowym pracowników, op. cit. [przyp. 38], s. 

56; K. Ludwiniak, Pracownik właścicielem, Paryż 1989, s. 79–80. 
239

 Nowe światło na skalę majątków posiadanych przez przedwojenne polskie spółki rzucają pojawiające się 

w prasie informacje dotyczące ich reaktywacji oraz starań o zwrot znacjonalizowanego majątku. Tytułem przy-

kładu można podać, że kapitał zakładowy największej przedwojennej polskiej spółki akcyjnej Giesche S.A. 

wynosił niebagatelną jak na tamte czasy kwotę 172 mln zł. Składały się nań 172 akcje o wartości 1 mln zł każda. 

Kapitał innej majętnej spółki, Zjednoczone Browary Warszawskie p. f. Haberbusch i Schiele S.A. wynosił 12 

mln zł. Według niedawnej informacji aktualnie o zwrot znacjonalizowanych majątków stara się ok. 160 spółek. 

Zob. L. Koziorowski, Ile jest warte przedwojenne 100 złotych, Rz z 20.4.2010 r.; W. Taraszkiewicz, Polemika: 

Ile jest warte przedwojenne 100 złotych, Rz z 27.4.2010 r.; Skrzynia akcji za 3 tys. zł. Rozmowa z L. Koziorow-

skim, GW z 26.10.2009 r.; P. Nisztor, Operacja „Akcja”, Rz z 18.4.2010 r.; P. Nisztor, Gra przedwojennymi 

akcjami, Rz z 17.4.2010 r. 
240

 J. Baehr, Spółka z udziałem kapitałowym pracowników, op. cit. [przyp. 38], s. 56. 
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cydowanie krótsza.
241

 Ten okres polskiej państwowości charakteryzuje również zanik badań poświę-

conych zagadnieniom prawa spółek handlowych w obrębie odrębnej dyscypliny naukowej.
242

 W ta-

kich warunkach rzecz jasna nie istniała problematyka zinstytucjonalizowanego akcjonariatu pracowni-

czego lub menedżerskiego, gdyż teoretycznie przedsiębiorstwa państwowe oraz środki produkcji sta-

nowiły własność społeczną. Podobnie, nie tylko nie zaistniało podłoże ideologiczne do motywowania 

kadry zarządzającej za pomocą uprawnień do nabycia akcji spółek lub związania ich interesów z klasą 

akcjonariuszy, lecz przede wszystkim nie istniały podstawowe narzędzia, przy pomocy których pro-

gramy takie mogłyby funkcjonować. Zagadnienie programów opcji menedżerskich w państwie socja-

listycznym teoretycznie i praktycznie po prostu nie istniało, a charakter wynagrodzenia motywacyjne-

go lub premiowego odgrywały deputaty węglowe, przydział mieszkania lub bony uprawniające do 

nabycia Fiata 125p. 

 Druga połowa lat 80. XX w. przyniosła odwilż i etapowe przechodzenie od systemu planowej 

gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej. Jednak spółki „nomenklaturowe”, zakładane w 

drugie połowie lat 80. w wyniku coraz częstszych przekształceń przedsiębiorstw państwowych z ini-

cjatywy aparatu urzędniczego wyższego szczebla lub kadry kierowniczej, stanowiły nierzadko pod-

mioty o patologicznych zasadach działania. Same procesy przekształceń przynosiły natomiast szkodę 

interesom państwowych osób prawnych oraz Skarbowi Państwa. Częstym zjawiskiem w tak zawiązy-

wanych spółkach były wysokie zarobki ich kadry kierowniczej, co było jednak następstwem braku 

                                                 
241

 Wybuch II wojny światowej oraz system centralnie sterowanej gospodarki nakazowo–rozdzielczej, która 

nastała w czasach powojennych, oznaczały dekonstrukcję powstałego w dwudziestoleciu międzywojennym 

systemu prawa handlowego, poprzez stopniowe, formalne lub tylko praktyczne, eliminowanie elementów go-

spodarki wolnorynkowej i prawa „kapitalistycznego”. Zgodnie z obowiązującymi teoriami, rząd w Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej sprawowała „władza ludowa”, reprezentująca interesy klasy robotniczo–chłopskiej za 

pośrednictwem namaszczonej elity oligarchów w systemie monolitu partyjnego. Likwidacja lub nacjonalizacja 

największych spółek, wyeliminowanie prywatnej działalności gospodarczej w formie spółek, zmiana zasad dzia-

łania rejestru handlowego w 1950 r. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.11.1950 zmieniające rozpo-

rządzenie o rejestrze handlowym. Dz.U. Nr 54, poz. 493 i 494 z 1950 r.), a następnie zniesienie systemu publi-

kacji wpisów i obwieszczeń dotyczących spółek do rejestru handlowego w 1954 r. były kolejnymi etapami de-

montażu prawa handlowego, której ogólny trzon został formalnie utrzymany ze względu na zachowanie kilku 

kontrolowanych przez władzę państwową spółek akcyjnych na potrzeby międzynarodowego obrotu handlowego. 

Po wojnie nie uruchomiono również żadnej z przedwojennych giełd papierów wartościowych, a rozporządzenie 

o organizacji giełd z 1924 r. zostało uchylone przez dekret o Państwowej Izbie Handlowej z 21.9.1950 r. Ozna-

czało to brak podstawy formalnoprawnej dla rynku kapitałowego, który w latach PRL po prostu nie funkcjono-

wał. Szerzej na ten temat, zob. A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. III, Spółka akcyj-

na, Warszawa 1993, s. 11; A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod 

red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 751, Nb 4; M. Michalski, [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów 

wartościowych, Warszawa 2004, s. 906–908, Nb 28–30 
242

 W konsekwencji, w latach 60. i 70. XX w., wyznaczających erę dynamicznego rozwoju innowacyjnych 

instytucji prawa spółek w Stanach Zjednoczonych, Niemczech Zachodnich, Wielkiej Brytanii i Francji, którego 

emanację stanowiły prawo spółek stanu Delaware lub niemiecka ustawa o spółce akcyjnej z 1965 r., a także gdy 

M.C. Jensen i W.H. Meckling publikowali swoje poparte badaniami empirycznymi wysublimowane intelektual-

nie studia teoretyczne w dziedzinie kosztów agencyjnych, struktury akcjonariatu oraz zachowań menedżerów, 

„najbardziej autorytatywną prezentacją [spółki akcyjnej – przyp. J.D.] w literaturze prawniczej od roku 1950 do 

końca lat osiemdziesiątych” było dwanaście stron tomu III Systemu prawa cywilnego z 1976 r. Zob. A.W. Wi-

śniewski, Prawo o spółkach..., t. III, op. cit., s. 11. Wspomniane opracowanie na temat spółki akcyjnej, wciąż 

zaskakujące trafnością uwag, zob. z S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2. Prawo zobowiązań 

– część szczegółowa, pod red. S. Grzybowskiego, Ossolineum 1976, s. 874–886. 
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należytej kontroli lub wręcz działań kryminowanych, a nie efektem zastosowania teorii efektywnego 

wynagrodzenia kadry menedżerskiej.
243

 

2.4.3. Okres gospodarki wolnorynkowej od początku lat 90. XX w. 

 Reformom politycznym na przełomie lat 90. minionego wieku towarzyszyły fundamentalne 

zmiany w systemie gospodarczym państwa, znajdujące odzwierciedlenie w modernizowanej infra-

strukturze prawnej.
244

 Restauracja prawa handlowego znalazła wyraz przede wszystkim w praktycznej 

reaktywacji „zamrożonego” przez okresu komunizmu kodeksu handlowego oraz rozpoczęciu długiego 

i trwającego w zasadzie do dziś procesu uchwalenia aktów prawnych regulujących nową rzeczywi-

stość ekonomiczno–społeczną kraju.
245 

Kolejnym etapem było tworzenie najważniejszych instytucji 

gospodarki wolnorynkowej w warunkach kapitalistycznych, z których na szczególne wyróżnienie 

zasługuje utworzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
246

 

 Obowiązujący w ostatniej dekadzie XX w. kodeks handlowy nie przewidywał żadnych szcze-

gólnych unormowań ułatwiających wdrażanie programów opcyjnych i stan ten nie uległ zmianie do 

momentu wejścia w życie kodeksu spółek handlowych. Pod rządami kodeksu handlowego istniała, jak 

zauważył S. Sołtysiński, możliwość przyznawania członkom zarządu i innym reprezentantom kadry 

kierowniczej spółki akcji, opcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, jak również kreowania 

wierzytelności wzorowanych na akcjach lub obligacjach (tzw. akcji wirtualnych), lecz akt ten istotnie 

utrudniał wdrażanie systemów wynagrodzeń odroczonych.
247

 Jednocześnie k.h. nie przyznawał spół-

kom możliwości zakupu akcji własnych w celu przyznawania menedżerom i pracownikom spółki.
248

 

Uchwalenie kodeksu spółek handlowych w 2000 r. oznaczało wprowadzenie trzech nowych instytucji, 

które teoretycznie mogą znaleźć zastosowanie do ustanawiania programów wynagradzania instrumen-

tami kapitałowymi, tj. podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wa-

runkowego, a także nabywania przez spółki akcji własnych przeznaczonych dla pracowników. 

 Rozpoczęcie wykorzystywania przez polskie spółki programów wynagrodzenia motywacyj-

nego było jedną z oznak dynamicznych zmian, które dokonały się w warunkach gospodarki wolno-
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 Liczne nadużycia i przestępstwa gospodarcze występujące w związku z zawiązywaniem spółek z udzia-

łem przedsiębiorstw państwowych, instytucji, urzędów, spółdzielni bądź osób zajmujących stanowiska kierow-

nicze w tych jednostkach, zwłaszcza na przełomie lat 90. były przedmiotem postępowań prokuratorskich, proce-

sów sądowych oraz raportów Prokuratury Generalnej. Doprowadziły one również do uchwalenia ustawy z 

21.06.1989 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych 

osób prawnych. Szerzej na temat patologii w procesach przekształceń przedsiębiorstw państwowych w latach 80. 

XX w. oraz negatywnej oceny społecznej, prawnej i ekonomicznej spółek „nomenklaturowych”, zob. J. Baehr, 

Spółka z udziałem kapitałowym pracowników, op. cit. [przyp. 38], s. 56–61. 
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 Więcej na ten temat w przekrojowym artykule dot. transformacji ustrojowej w regionie Europy Środko-

wowschodniej, zob. Z. Kühn, Development of Comparative Law in Central and Eastern Europe, [w:] M. Rei-

mann, R. Zimmermann (red.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford 2006, s. 215–236. 
245

 Regulacje ustaw: o obligacjach z 1988 r., o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 1990 r., prawa o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z 1991 r., o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stanowiły istotny 

ułamek w powstającym systemie prawa handlowego. 
246

 Akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych podpisano w dn. 1.4.1991 r. Pierwsza sesja miała 

miejsce 16.4.1991 r., zob. K. Jajuga, Rynek wtórny papierów wartościowych, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 7. 
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 S. Sołtysiński, Akcje i obligacje jako instrumenty wynagrodzeń..., op. cit., s. 77–78. Podobnie M. Gutow-

ski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 319–320. 
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 R. Czerniawski, Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 

2004, art. 362, pkt 11. 
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rynkowej.
249

 Można wyróżnić kilka przyczyn tego zjawiska. Koncepcja wynagradzania menedżerów 

polskich spółek za pomocą instrumentów kapitałowych, w tym opcji menedżerskich, pojawiła się w 

latach 90. XX w. pod wpływem trendów z zagranicy, zwłaszcza praktyk w spółkach amerykańskich, 

zyskujących w owym czasie na popularności również w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.
250

 

Proces ten z jednej strony wynikał z ambicji rodzimych menedżerów do doścignięcia ich zachodnich 

odpowiedników zarówno na płaszczyźnie profesjonalnej, za pomocą stosowanych w krajach rozwinię-

tych wzorców zachowań, kultury korporacyjnej, dodatkowej edukacji lub doświadczeń zawodowych, 

oraz osiągnięcia wysokiego statusu materialnego i prestiżu. Z drugiej strony, zjawisko to był efektem 

poszerzenia globalnego rynku talentów menedżerskich o rynek Europy Środkowo–Wschodniej, w tym 

Polski. O jego atrakcyjności przesądzały mechanizmy typowe dla gospodarek w okresie przejściowym 

(transition economies), czyli przede wszystkim procesy prywatyzacyjne majątku państwowego oraz 

związane z nimi inwestycje zagraniczne. Te ostatnie wiązały się z napływem obcego kapitału i nie-

rzadko przejmowaniem dawnych lub świeżo sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, któ-

rych zarządzanie wymagało wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadry zarządzającej wyższego i 

średniego szczebla. Z racji deficytu takich osób na polskim rynku talentów, część kadry zarządzającej 

lub nadzorującej w polskich spółkach w latach 90. ubiegłego wieku rekrutowała się z zagranicy. Oso-

by te trzeba było odpowiednio zmotywować do przeniesienia aktywności życiowej do Warszawy.
251

  

 Nie sposób również kwestionować, że na kształt polskiego prawa spółek „czasu przemian”, 

oczywiście w jego praktycznym aspekcie, silne piętno wywarły międzynarodowe, zwłaszcza anglosa-

skie kancelarie prawne i firmy doradcze. Stosowane przez nie praktyki często były inspirowane wzor-

cami zagranicznymi, przeważnie amerykańskimi i angielskimi. Z uwagi na rozmiar i wagę transakcji 

obsługiwanych przez te firmy polski rynek dużych spółek szybko przyswoił w istotnym zakresie an-

glosaski sposób dokumentowania transakcji gospodarczych.
252

 Śladem tym podążyły również nowo-

powstałe rodzime kancelarie prawne, z których część uzyskała wiodącą pozycję na krajowym rynku 

obsługi prawnej. Zachodnia kultura obsługi prawnej znalazła również odbicie w treści kontraktów 

menedżerskich, wyrazem czego było np. „agresywne” postanowienia dotyczące odpraw członków 

kadry zarządzającej (tzw. „złotych spadochronów”)
253

 oraz właśnie systemy motywacyjne stosowane 

w polskich przedsiębiorstwach. 

 W dynamikę reformy rynku wynagrodzeń kadry zarządzającej polskich spółek wpisuje się 

również wzrost roli „importowanego” z zagranicy zawodu doradcy ds. wynagrodzeń (compensation 
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 Zob. H. Kraszewska, Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, Toruń 

2003. 
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 W tym można mówić o globalizacji, czy też „amerykanizacji” praktyk w zakresie wynagrodzeń. Szerzej 

B.R. Cheffins, R.S. Thomas, Regulation and the Globalization (Americanization) of Executive Pay, Vanderbilt 

Law & Economics Research Paper 2002, Nr 5; D.C. Johnston, American-style Pay Moves Abroad: Importance 

of Stock Options Expands in a Global Economy”, New York Times, 3.9.1998, C1; G. Ferrarini, N. Moloney, 

Executive Remuneration in the EU: The Context for Reform, (2005) 21 Oxf.Rev.Econ.Policy 304 
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 Por. Wynagrodzenia menedżerów: jawność i przejrzystość czy nowe regulacje?, PCG 2008, Nr 4, s. 3–19. 
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 Tak R. Stroiński, Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym, [w:] M. Cejmer, J. Na-

pierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 3, Kraków 2006, s. 80–81. 
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 Por. szersze wyjaśnienia odnośnie genezy „złotych spadochronów” w: J. Dybiński, Delimitacja nadmier-

nie wygórowanych odpraw (tzw. złotych spadochronów) dla członków zarządów spółek publicznych w świetle 

natury spółki akcyjnej, HUK 2009 Nr 1, s. 21–23. 
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advisor, compensation and benefits manager).
254

 Konsultanci płacowi bywają postrzegani jako pionie-

rzy wprowadzania systemów wynagrodzeń motywacyjnych w spółkach, gdyż te niejako potwierdzają 

celowość korzystania z ich usług oraz, w konsekwencji, zasadność istnienia ich zawodu. 

 Naturalnie w kontekście powyższych rozważań należy zachować w pamięci, że czynnikiem 

niejako automatycznie znajdującym przełożenie na strukturę wynagrodzeń w polskich spółkach był 

intensywny rozwój rynku kapitałowego zarówno w skali kraju, jak i kontynentu oraz wzbogacanie się 

coraz większej liczby firm poszukujących kapitału lub inwestora strategicznego na giełdzie. Odwołu-

jąc się do poglądu, zgodnie z którym polski rynek kapitałowy siłą rzeczy powstał jako regulacja na-

rzucona odgórnie przez urzędników na początku lat 90. XX w., a nie jako ewolucyjne unormowanie 

funkcjonującego obrotu handlowego,
255

 można przeprowadzić analogię nawiązującą do problematyki 

programów opcji menedżerskich w Polsce. Powinno pozostawać poza wszelką wątpliwością, że w 

warunkach polskich program opcji menedżerskich lub sensu latiore współczesne koncepcje wynagro-

dzania motywacyjnego stanowi swoisty p r ze s z c z e p  i n s t y t u c j o n a l n y , czyli zapożyczenie 

rdzennie obcej koncepcji z zagranicznego systemu gospodarczego i prawnego.
256

 

 W efekcie tematyka programów opcji menedżerskich w polskich realiach potwierdza trafną 

refleksję wyrażoną w odniesieniu do krajowego rynku kapitałowego, w myśl której „historia dała nam 

w krótkim czasie szanse dotarcia do miejsca, do którego inni dochodzili w sposób ewolucyjny”
257

 

Ocena przyczyn pojawienia się i warunków funkcjonowania przedmiotowej instytucji na rodzimym 

rynku spółek powinna zatem uwzględniać zarówno korzyści, jak i niedoskonałości związane ze sto-

sunkowo szybką transpozycją oraz praktycznym zastosowaniem równie atrakcyjnej, co kontrowersyj-

nej, nowej konstrukcji prawnej.
258

 

2.4.4. Definicja normatywna programu motywacyjnego na gruncie § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR 

 Na potrzeby procesu identyfikacji desygnatu i treści program opcji menedżerskich w systema-

tyce prawa polskiego warto przeanalizować definicję legalną p r o gr a mu  mo t y w a c y j n e g o , sfor-

mułowaną w prawie rynku kapitałowego, najpierw w § 2 ust. 1 pkt 58 ProspEmR z 2001 r. oraz na-
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 W zależności od okoliczności osoba taka może pozostawać w relacji zewnętrznej ze spółką, zajmując po-

zycję niezależnego fachowca, lub wykonywać zadania sprzężone nierzadko z funkcją dyrektora ds. personalnych 
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Law, American Journal of Comparative Law 1996, Vol. 4, s. 355 i n.; D. Berkowitz, K. Pistor, J.-F. Richard, 

Economic Development, Legality, and the Transplant Effect, European Economic Review, February 2003, Vol. 

47, Issue 1, s. 165–195. 
257

 Tak A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym cz. 1, PPH 1995, Nr 7, s. 17. 
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stępnie w § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR z 2004 r.
259

 W obowiązującym stanie prawnym ustawodawca 

nie nadał pojęciu programu motywacyjnego charakteru normatywnego, tym bardziej więc nie sposób 

pominąć podjętej przez niego uprzednio próby w materii. 

 Mianem programu motywacyjnego, w myśl § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR, określono nabywanie 

papierów wartościowych spółki-emitenta przez członków zarządu, pracowników spółki lub jednostki 

wchodzącej w skład jego grupy kapitałowej lub przez osoby mające podstawowe znaczenie dla emi-

tenta pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Po pierwsze, uchwała o przeprowadzeniu 

programu motywacyjnego i jego szczegółowych warunkach powinna zostać podjęta przez walne 

zgromadzenie, chyba że do określenia tych warunków walne zgromadzenie upoważniło radę nadzor-

czą. Po drugie, program motywacyjny miał obejmować liczbę akcji stanowiącą nie więcej niż 20% 

głosów na walnym zgromadzeniu w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wdrożeniu 

programu motywacyjnego.
260

 Po trzecie, przed „rozpoczęciem” programu należało wskazać krąg osób 

uprawnionych do uczestnictwa lub kryteria ich wyboru, przy czym żadna z tych zmiennych nie mogła 

ulec modyfikacji w czasie realizacji programu. Po czwarte, prawo nabywania papierów wartościowych 

powinno zostać przyznane pod warunkiem osiągnięcia przez nie określonej ceny rynkowej, lub uzy-

skania przez emitenta określonych wskaźników ekonomicznych, przy czym w obu przypadkach wa-

runki te powinny zostać ustalone przed rozpoczęciem programu i nie mogły ulegać zmianie w czasie 

jego realizacji.
261

 Po piąte, czas realizacji programu motywacyjnego miał wynosić co najmniej dwa 

lata od dnia zaoferowania po raz pierwszy osobom uprawnionym papierów wartościowych w jego 

ramach. 

 Przyglądając się tak skonstruowanej definicji legalnej programu motywacyjnego należy zwró-

cić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim godzi się odnotować, że omawiany termin został sfor-

mułowany w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 71 ust. 3 PrPapW. Zatem już na pierwszy 

rzut oka wątpliwości budzi sformułowanie materialnoprawnej definicji instytucji materialnego prawa 

spółek w akcie wykonawczym w randze rozporządzenia. Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami 

techniki prawodawczej, w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa nie formułuje się bez upo-

ważnienia ustawowego definicji ustalających znaczenie określeń ustawowych zawartych w ustawie 

upoważniającej.
262

 Tymczasem, analiza brzmienia art. 71 ust. 3 PrPapW nie wskazuje, aby ustawa ta 

w ogóle upoważniała do tworzenia i definiowania materialnoprawego pojęcia programu motywacyj-
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 Przedmiotem zainteresowania będzie definicja sformułowana w drugim z wymienionych aktów praw-

nych, gdyż został on uchylony później. Nie oznacza to jednak uszczerbku dla rozważań, gdyż ich zakres był 
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zostać przyznane po określonej niezmiennej w czasie trwania programu cenie, nieodbiegającej w sposób istotny 
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20.6.2002 r.w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, (Dz. U. Nr 100, poz. 908, dalej: „Zasady techniki pra-

wodawczej”). 
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nego.
263

 Dostatecznie wyraźnym upoważnieniem nie może się z pewnością wydać ustawowy nakaz 

określenia „szczegółowych warunków prospektu emisyjnego przy uwzględnieniu rodzaju oferty i jej 

adresata”. Przepis ten ma zbyt blankietowy charakter, by na jego podstawie określać nie tylko zakres 

informacji w prospekcie, lecz materialne warunki oferty będącej jego treścią. Co więcej jednak, lektu-

ra PrPapW dowodzi, że akt ten w ogóle nie posługiwał się terminem programu motywacyjnego, co 

wskazuje, że akt w randze rozporządzenia znacznie wykroczył poza zakres regulacji ustawowej. Po-

wyższe prowadzi do wniosku, że z punktu widzenia techniki legislacyjnej normatywna definicja pro-

gramu motywacyjnego została sformułowana bez stosownego upoważnienia ustawowego w akcie 

wykonawczym, który bez wątpienia nie powinien tworzyć nowych pojęć materialnych z zakresu pra-

wa spółek i rynki kapitałowego. 

 Nade wszystko jednak pomysł normowania wewnętrznych warunków i zewnętrznych przesła-

nek uchwalenia programu motywacyjnego w omawianym rozporządzeniu należy uznać za chybioną 

koncepcję legislacyjną, która być może przesądziła o jej nieuwzględnieniu w nowym reżimie obrotu 

instrumentami finansowymi. Niezależnie bowiem od tego, czy sama ewaluacja materialnej treści defi-

nicji programu motywacyjnego wypada pozytywnie lub negatywnie, konstrukcja ta stanowiła przykład 

legislacyjnego qui pro quo nawet nie tyle nieprzystającego do zróżnicowanej natury prawnoekono-

micznej systemów wynagrodzenia motywacyjnego opartych na instrumentach kapitałowych, co po 

prostu skierowanego w ustawodawczą próżnię. Nic nie stało bowiem na przeszkodzie, aby spółka 

uchwaliła konkretny program nieuznający jednej z przesłanek definicji z § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR i 

określiła go mianem „programu zachęcającego” lub „programu motywującego” zamiast motywacyj-

nego, zaznaczając przy tym, że nie jest to program w znaczeniu ProspEmR, co zresztą zdarzało się w 

praktyce. Wówczas konieczność zastosowania do konstrukcji prawnej, będącej „zmutowanym” pro-

gramem motywacyjnym, pozostałych przepisów rozporządzenia dedykowanych programowi motywa-

cyjnego sensu stricto, jako instytucji stypizowanej normatywnie, w konkretnych okolicznościach stała 

pod znakiem zapytania. 

 Niekonsekwencja ustawodawcy w komentowanej materii dała się zresztą poznać już na płasz-

czyźnie omawianego rozporządzenia. Albowiem, wszystkie przepisy odnoszące się do programu mo-

tywacyjnego (chodzi np. o § 13 ust. 1 pkt 6, § 17 ust. 1 pkt. 5 i 6, § 21 pkt 6) obejmowały swoim za-

kresem przedmiotowym również „programy premiowe”. Mowa jest kilkukrotnie o „wynagrodzeniach 

wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym 

programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyj-

nych”. Zaistniała więc sytuacja, gdy ustawodawca mocno obwarował instytucję programu motywa-

cyjnego, jednocześnie otwierając na oścież furtkę pod postacią programu premiowego in blanco, mo-

gącego co do zasady przybrać dowolną postać w granicach dozwolonych innymi przepisami o charak-

terze imperatywnym. W efekcie, system stworzony w ramach rozporządzenia ws. szczegółowych wa-
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 Przedmiotem aktu wykonawczego miały być szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt 
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notowane te papiery. Rozporządzenie miało określać treść i zakres informacji ujawnianych w prospekcie lub 

jego skrócie. 
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runków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, był niespójny i nie-

szczelny. 

 Powyższą konstatację należy jednak oddzielić od oceny merytorycznej ustanowionych rozpo-

rządzeniem przesłanek uchwalenia programu motywacyjnego oraz jego treści. Są to dwie odrębne 

płaszczyzny i pierwsza nie powinna rzutować na ewaluację drugiej. 

 Analiza „essentialia negotii” omawianej konstrukcji programu motywacyjnego nasuwa kilka 

refleksji. Centralnym elementem definicji programu jest „prawo nabywania papierów wartościowych” 

uzależnione od szeregu warunków. Ustawodawca zaproponował więc szerokie ujęcie instrumentu 

realizującego program motywacyjny, przesuwając akcent w ramach instytucji na czynność nabywania 

papierów wartościowych spółki-emitenta. Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić wymóg ustano-

wienia programu w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki, jak również rozbudowane warunki 

ekonomiczne uzależniające skuteczność przyznania prawa nabycia papierów wartościowych. Wymóg, 

aby cena prawa nabycia papierów wartościowych nie odbiegała istotnie od ceny rynkowej papierów 

wartościowych emitenta z dnia wdrożenia programu należy jednak poddać krytyce z uwagi na jego 

nieprecyzyjność. Zważywszy na uznaniowość wykładni pojęcia „odbiegać istotnie od ceny rynkowej” 

nie było jasne, jaki jest pułap możliwego dyskonta np. 15%, 25% czy 50%. Ustanowienie górnego 

limitu procentowego, jaki akcje nabyte w ramach programu mogły reprezentować na walnym zgroma-

dzeniu było posunięciem bez wątpienia prawidłowym. Nie jest jednak pozbawione znaczenia, że gra-

nica 20% akcji w całym kapitale zakładowym uznać można za dość liberalną jak na jeden plan o nie-

skonkretyzowanym szczegółowo zakresie podmiotowym. Podobnie, możliwość nabycia walorów 

reprezentujących 5% głosów na walnym zgromadzeniu już w ciągu pierwszego roku realizacji pro-

gramu stanowiłby o możliwości bardzo mocnego rozwodnienia dotychczasowej struktury akcjonaria-

tu. Wyznaczenie minimalnego okresu realizacji programu na okres dwóch lat ocenić można jako abso-

lutne minimum, w ramach którego osiągnąć można jakiekolwiek poważne założenia ekonomiczne 

oraz motywacyjne. 

 Reasumując, definicja programu motywacyjnego z § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR stanowiła inte-

resujący pierwszy krok, jeżeli chodzi koncepcję materialnej treści programu motywacyjnego. Został 

on jednak uczyniony w ramach chybionej koncepcji legislacyjnej, jeżeli wziąć pod uwagę umiejsco-

wienie definicji. Ponadto, mimo, że ogólna ocena warunków programu motywacyjnego wypada raczej 

pozytywnie, niektórym z jego przesłanek można przypisać nieprecyzyjny lub zbyt liberalny charakter. 

2.4.5. Wspólne stanowiska Rady i Zarządu Giełdy z 15.1.1997 oraz 26.11.1997 r. 

 Oryginalną próbę quasi-normatywnej interwencji w obszar konstrukcji programów opcji me-

nedżerskich na rynku kapitałowym stanowiło wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych z 15.1.1997 r. ws. dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji z umów przyznających 

pracownikom i kadrze zarządzającej prawa nabycia akcji na preferencyjnych warunkach.
264

 Dokument 

ten dotyczył zawierania umów przyznających pracownikom i kadrze zarządzającej spółek akcyjnych 
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 Stanowisko z 15.1.1997 r. zostało następnie uchylone przez wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy z 

4.6.2003 r.ws. publicznego charakteru emisji nowych akcji (od 1.8.2003 r.), które następnie samo zostało uchy-

lone przez wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy z 15.2.2006 r. ws. uchylenia w sprawie uchylenia wspól-

nego stanowiska z 4.6.2003 r. 
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prawa nabycia akcji spółki na preferencyjnych warunkach w charakterze motywacji. Został wydany w 

związku z tendencją wzrostową wprowadzania tego typu rozwiązań oraz nawet większą perspektywą 

na przyszłość w tej materii. Giełda podjęła tę kwestię w kontekście konsekwencji realizacji tego typu 

umów w zakresie obrotu giełdowego, zwłaszcza w przy uwzględnieniu wcześniejszych zapatrywań 

wyrażonych we wspólnym stanowisku Rady i Zarządu GPW z dn. 23.11.1994 r. ws. publicznego cha-

rakteru emisji nowych akcji. 

 Zdaniem Giełdy, zawarcie umów przyznających pracownikom i kadrze zarządzającej prawa 

nabycia akcji na preferencyjnych warunkach powinno być poprzedzone uchwałą walnego zgromadze-

nia w tym przedmiocie. Umowa przyznająca prawa nabycia akcji powinna określać w dacie jej zawar-

cia cenę, za którą uprawniony ma nabyć akcje. Cena nabycia akcji określona w dniu zawarcia takiej 

umowy nie powinna różnić się znacząco od ich ceny rynkowej w tym dniu, a w przypadku akcji spół-

ek nienotowanych na rynku regulowanym – od ich wartości ustalonej według wartości księgowej netto 

spółki w tym dniu. Jeżeli którakolwiek z wyżej wymienionych przesłanek miała być niespełniona, 

uprawnionym z umowy miało przysługiwać prawo nabycia akcji wyłącznie imiennych przez dwa lata 

od dnia jej zawarcia. W tym okresie objęte akcje nie powinny być zamieniane na akcje na okaziciela i 

w konsekwencji nie powinny być dopuszczane do obrotu giełdowego. 

 Przywołane regulacje stanowią przykład kreowania standardów ładu korporacyjnego, poprzez 

wprowadzanie ich w drodze administracyjnej, w sytuacji, gdy przedmiotowa materia była całkowicie 

pominięta przez ustawodawcę. 

2.4.6. Dane empiryczne na temat programów opcji menedżerskich w polskich spółkach 

 Podstawową trudność przy opisywaniu empirycznych danych na temat programów opcji me-

nedżerskich w polskich spółkach stanowi z jednej strony problem w dotarciu do informacji na ich 

temat, a z drugiej zakres merytoryczny oraz sposób i metodologia prezentowania dostępnych informa-

cji. W Polsce brakuje bowiem fachowych i ogólnodostępnych opracowań na temat rynku programów 

wynagrodzenia kapitałowego, co pozostaje w istotnym kontraście z kulturą informacyjną na bardziej 

rozwiniętych rynkach.
265

 

 W kontekście uzyskanych informacji zasadnym wydaje się stwierdzenie, że najbardziej prze-

konywającym argumentem dla uzasadnienia prowadzenia badań nad tematyką programów opcji me-

nedżerskich jest rynek, którego dotyczy analizowane zjawisko oraz skala wielkości uchwalanych pla-

nów opcyjnych, zwłaszcza w kontekście wyraźnego trendu zwyżkowego w tym obszarze. Teza ta jest 

aktualna przy uwzględnieniu, że spółki kapitałowe stanowią podstawę systemu gospodarczego w Pol-

sce i na świecie, odgrywając istotną rolę w kształtowaniu dobrobytu społeczeństwa. Na dzień 
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 W efekcie większość posiadanych przez autora wiadomości na temat programów opcji menedżerskich 

uchwalanych i realizowanych w polskich spółkach dotyczy spółek publicznych, udostępniających w szerszym 

lub węższym zakresie przedmiotowe informacje w ramach obowiązków. Autor czerpał wiedzę z ujawnianych 

przez spółki raportów rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, prospektów emisyjnych, memo-

randów informacyjnych, uchwał walnych zgromadzeń publikowanych w raportach bieżących oraz towarzyszą-

cych im (bardzo rzadko) pozostałych dokumentów konstytuujących dany program, tj. wzorów umów i regulami-

nów. Pewne źródło wiadomości stanowiły informacje zamieszczane na korporacyjnych stronach internetowych 

spółek publicznych na temat prognozowanych kosztów związanych z wprowadzeniem programów motywacyj-

nych opartych na akcjach lub podobnych instrumentach, zgodnie z wymogiem wprowadzonym przez art. II pkt 

12 polskiego kodeksu dobrych praktyk. Pomocą w analizie zjawiska był udostępniony autorowi raport nt. rynku 

opcji menedżerskich w Polsce sporządzony przez Trio Management z 2007 r. 



 68 

31.1.2010 r. na rynku podstawowym GPW notowanych było 314 spółek krajowych oraz 24 zagranicz-

ne, a także 40 spółek krajowych na rynku równoległym. Kapitalizacja spółek krajowych z obu rynków 

wyniosła 401 237,13 zł, a spółek zagranicznych 268 534,89 zł, co razem dało 378 spółek o łącznej 

kapitalizacji 669 772,02 zł.
266

 

 Odwołując się do danych historycznych należy stwierdzić, że pierwszy bądź, zgodnie z inny-

mi stanowiskami, jeden z pierwszych programów opcyjny w Polsce wprowadziła spółka z sektora 

informatycznego Computerland S.A., debiutująca na GPW w październiku 1995 r.
 267

 Spółka wyko-

rzystała giełdę przede wszystkim w celu emisji akcji dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowni-

ków, do których adresowanych było dziewięć spośród czternastu emisji o wartości blisko 110 mln zł 

(akcje dwóch emisji obejmowano za wkłady niepieniężne).
268

 

 Natomiast w 1997 r. program opcji na akcje dla władz spółki został wprowadzony w BRE 

Banku. Jego konstrukcja opierała się na złożonej menedżerom przez bank ofercie objęcia akcji przy-

szłej emisji za określoną cenę, pod warunkiem uchwalenia przez walne zgromadzenie spółki podwyż-

szenia kapitału zakładowego oraz dopuszczenia akcji do publicznego obrotu. Źródłem prawa opcji 

była umowa opcji na akcje, którą można było zrealizować po określonym czasie. Menedżerowie nie 

byli zobligowani do wykonania opcji, która po upływie oznaczonego terminu wygasała. Kolejny pro-

gram opcyjny BRE Banku, uchwalony trzy lata później, opierał się na podobnych warunkach: okres 

nabywania uprawnień z umowy opcyjnej wynosił trzy lata, cena nabycia akcji była stała, a zbywalność 

uprawnienia do opcji była ograniczona.
269

 

 Według raportu firmy Arthur Andersen, która prześledziła rynek programów akcji menedżer-

skich przeprowadzonych w polskich spółkach od stycznia 1996 r. do grudnia 2000 r., na etapie 2001 r. 

opcjami na akcje nagradzało swoją kadrę kierowniczą 68 firm, czyli jedna trzecia spółek notowanych 

wówczas na GPW i Centralnej Tabeli Ofert. Z tego tylko w 2000 r. 20 firm zobowiązało się do emisji 

akcji dla pracowników.
270

  

 Jak wynika z raportu Ernst & Young na temat ujęcia księgowego programów opcji menedżer-

skich w polskich spółkach giełdowych, na dzień 1.3.2007 r. 89 spośród 292 spółek notowanych na 

GPW miało podjęte uchwały o wprowadzeniu programów motywacyjnych Zgodnie z raportem, 64 

spółki ustanowiły programy rozliczane w oparciu o instrumenty finansowe, jedna wdrożyła program 

oparty na rozliczeniu pieniężnym, a 22 nie ujawniły szczegółów swoich programów. Spośród 65 spół-

ek, które podały dane na temat wdrożonych systemów motywacyjnych, 17 z nich skonstruowało pro-
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95–97. 
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 Raport firmy o programach akcji menedżerskich, GW z 11.2.2001 r. Por. A. Cwynar, W. Cwynar, Mene-
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gram w oparciu o prawo objęcia obligacji zamiennych na akcje, tyle samo wykorzystało warranty 

subskrypcyjne, 3 firmy zastosowały opcje na akcje, a reszta akcje.
271

  

 Zgodnie z informacją z końca 2009 r., programy motywacyjne uchwalono w 100 spółkach 

giełdowych. Należy jednak mieć na uwadze, że wiele spółek wprowadziło w przeciągu minionej de-

kady więcej niż jeden program, a spółka rekordzistka nawet kilkanaście z ich. Z obliczeń w prasie 

codziennej wynika, że wartość 22 programów motywacyjnych uchwalonych przez polskie spółki pu-

bliczne tylko w 2009 r. miała przekroczyć 310 mln zł. Natomiast wartość papierów wartościowych, 

które będą mogli objąć w ich wykonaniu kluczowi pracownicy spółek w przyszłych latach oszacowa-

no na „grubo ponad” 1  mi l i a r d  z ł .
272

 Całkowita wartość papierów wartościowych przeznaczonych 

potencjalnie do nabycia dla kluczowych pracowników z 80 firm, które wprowadziły programy moty-

wacyjne w 2008 r. p r z e kr a c z a  1 . 9  mi l i a r d a  z ł .
273

 

 Dla zobrazowania zbiorowej i indywidualnej skali zjawiska, warto również przedstawić w 

zarysie informacje na temat wartości programów motywacyjnych w konkretnych spółkach.
274

 

 W ramach programu motywacyjnego uchwalonego w spółce Globe Trade Center w dn. 

2.2.2004 r. w ramach uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, przewodniczący rady nadzorczej, 

Eli Alroy, otrzymał opcji zakupu akcji jako nagrodę za wkład w rozwój firmy. Za objęcie akcji opcyj-

nych uprawniony zapłacił 411 tys. zł, podczas gdy wartość rynkowa nabytych walorów wynosiła 9,5 

mln zł.
275

 

 W 2004 r. emisje menedżerskie przeprowadziły 24 spółki i tylko w sześciu z nich cena akcji 

była wyższa od wartości nominalnej akcji. Spółka Apeksim postanowiła corocznie sprzedawać pra-

cownikom i zarządowi akcje po 1 zł w ilości do 3 proc. kapitału akcyjnego, podczas gdy w ofercie 

publicznej cena minimalna wyniosła 22 zł.
276

 

 O wartości zysków z programów opcji menedżerskich przekonuje przykład spółki Kęty, w 

której uczestnicy programu opcji menedżerskich zarobili na różnicy między ceną emisyjną a ich wy-

ceną rynkową 41,85 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zyski uczestników wyniosły 63,4 mln zł.
277

 

Program w Kęty S.A. przewidziany na trzy lata zakończył się sukcesem członków kadry zarządzającej 

już po roku, głównie dzięki 100 proc. zwyżce akcji na giełdzie, wskutek czego każdy z siedmiu wy-

branych menedżerów uzyskał premię w wysokości średnio ponad 5,5 mln zł.
278

 Osoby uprawnione 

obejmowaly akcje po wartości nominalnej 2,5 zł, podczas gdy wartośc rynkowa akcji Kęty S.A. wy-

                                                 
271

 Raport Ernst & Young, Ujęcie księgowe i wycena programów opcji menedżerskich, 26.5.2008 r., dost. na 

stronie http://www.prmia.org/Chapter_Pages/Data/Files/2409_3023_Quickbooks%20Certified_presentation.pdf, 

(cyt.: „raport Ernst & Young nt. programów opcji menedżerskich z 2008 r.”), s. 5. 
272

 A. Koper, Menedżer kuszony akcją, Rzeczpospolita z 11.12.2009 r.; A. Koper, Opcje menedżerskie nadal 

popularne, Parkiet z 12.12.2009 r.; A. Koper, Ponad miliard złotych czeka na menedżerów, Rz z 12.12.2009 r. 
273

 A. Koper, Blisko 2 mld zł trafi do menedżerów w papierach spółek giełdowych, Parkiet z 7.4.2008 r. 
274

 Pogłębione case studies programów opcji menedżerskich kilku spółek prezentuje pozycja praca zbiorowa 

ekspertów BD,O Droga na giełdę, Warszawa 2008, s. 494–505. 
275

 Prezentacja „Kapitałowe świadczenia pracownicze” BDO Polska podczas konferencji „Opcje Menedżer-

skie”, Warszawa 14.11 2006 r., s. 22. 
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nosiła w tym czasie 60 zł.
279

 Warto jednak podkreślić, że dwudziestoczterokrotne przebicie wartości w 

przypadku zastosowanej na polskiem rynku opcji, w ramach której osoba uprawniona mogła objąć 

akcję o wartości rynkowej wynoszącej 278 zł po jej wartości nominalnej 1 zł.
280

 

 Dwa duże programy realizuje od 2006 r. w TVN S.A., udostępniająca menedżerom walory, 

których obecna wartość rynkowa przekracza 363 mln zł. Jest to tym samym największy realizowany 

obecnie program, który będzie kosztował firmę ponad 180 mln zł.
281

 Sama spółka podaje informację, 

że jako koszt obydwu programów motywacyjnych będzie ujmuje w kosztach kwotę 184,2 mln zł.
282

 Koszty programu opcji menedżerskich w Zelmer S.A. w 2007 r. wyniosły 10 mln zł. Wartość 

godziwa opcja przyznanych pracownikom przez Netia S.A. w trzech pierwszych kwartałach 2009 r. 

oszacowana na podstawie modelu dwumianowego wyniosła 7,9 mln zł. Spółka poinformowała, że 

koszt związany z wyceną opcji wyniesie 5,9 mln zł w 2010 r., oraz odpowiednio 1 mln zł w 2011 r. 

 Wartość opcji w ComArch S.A. w 2009 r. została ustalona na kwotę ponad 2,9 mln zł i rozpo-

znana jako koszt w rachunku wyników za ten rok, z czego na I półrocze 2009 r. przypadła kwota 1 490 

tys. zł. W tej samej spółce, opcje na rok 2010 oszacowano na ponad 3,8 mln zł.
283

 W 2007 r. wartość 

opcji w ComArch została wyceniona przez radę nadzorczą spółki na 8,2% wzrostu kapitalizacji spółki, 

przez co wyniosła ponad 90 mln zł.
284

 Prezes spółki Comarch S.A. w rankingu wynagrodzeń kadry 

zarządzającej spółek giełdowych przygotowanym w 2005 r. przez GP zajął drugie miejsce dzięki 

5,803 mln zł uzyskanym w ramach opcji menedżerskiej. W 2003 r. kurs akcji kierowanej przez niego 

spółki wzrósł o 95,8 %. Jako że jego wynagrodzenie podstawowe wynosiło 3 mln zł, w efekcie czego 

cała jego gaża wyniosła 8.8 mln zł.
285

 

 Łączne koszty programów opcji na akcje w Grupie Eurocash S.A. w 2008 r. wyniosły 5,71 

mln zł.
286

 W Grupie Agora S.A. całkowity szacunkowy niegotówkowy koszt realizacji planów moty-

wacyjnych, który obciążył jej wynik finansowy w 2009 r. miał wynieść około 9,5 mln zł. W roku 2010 

r. kwota ta wyniosła odpowiednio 9.8 mln zł dla nowego programu motywacyjnego uchwalonego w 

drugiej połowie 2010 r.
287

 Wartość zobowiązań z tytułu programu motywacyjnego Banku Zachodnie-

go WBK S.A. na dzień 31.12.2007 r. wyniosła ponad 27 mln zł, a kwota ujęta w kosztach pracowni-

czych z tego tytułu w okresie sprawozdawczym przekroczyła 26 mln zł.
288

 Tylko w marcu 2010 r. 
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wartość papierów wartościowych zbytych przez członków władz spółek giełdowych, które w większo-

ści pochodziły z programów motywacyjnych wyniosła 4 mln zł.
289

 

 Jak zauważono już pięć lat temu, od zainicjowania działalności przez GPW, blisko połowa 

spółek giełdowych zrealizowana programy menedżerskie, przeznaczając na nie akcje o wartości 1,5 

mld zł. Podnosi się jednak, że „często te programy nie mają charakteru motywacyjnego, a są przeja-

wem zwykłego rozdawnictwa.”
290

 

 Należy przy tym zachować w pamięci, że w zasadzie brak jest danych o wartości i ilości pro-

gramów opcji menedżerskich wdrożonych w spółkach niepublicznych. Godzi się natomiast podkreślić, 

że w Polsce na koniec 2009 r. było zarejestrowanych 8969 spółek akcyjnych (wobec 236.355 spółek z 

o.o.), z czego tylko 378 było notowanych na GPW.
291

   

2.5. Ekonomicznoprawna krytyka programów opcji menedżerskich 

 Krytyczne poglądy na temat programów opcji menedżerskich wyrażane przez niektórych 

przedstawicieli doktryny prawa
292

 i ekonomii,
293

 a także inwestorów i finansistów
294

 zaczęły nabierać 

na mocy od czasu uchwalenia w 1993 r. przepisów fiskalnych umożliwiających amerykańskim korpo-

racjom odliczanie od podatku dochodowego od osób prawnych kwot przeznaczonych dla członków 

władz spółek w ramach stock option plans. Kiedy do opinii publicznej zaczęły docierać informacje o 

dziesiątkach lub nawet setkach milionów dolarów otrzymywanych przez prezesów firm w wyniku 

wykonywanych opcji menedżerskich, coraz częściej pojawiały się dane sugerujące, że sprawozdania 

finansowe spółek nie odzwierciedlają prawdziwego stanu ich finansów, a instrumentem zaciemniają-

cym rzeczywisty obraz są właśnie opcje na akcje przyznawane kadrze menedżerskiej. Zastosowanie 

systemów wynagrodzeń kapitałowych opartych o opcje akcyjne stało się przedmiotem wzmożonej 

krytyki po kolejnych skandalach finansowych, które istotnie nadszarpnęły zaufanie do rozwiązań ame-

                                                 
289
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rykańskich rynków giełdowych i spółek.
295

 Wkrótce miało się okazać, że jednym z najpoważniejszych 

problemów corporate governance są nadmiernie wygórowane wynagrodzenia kadry zarządzającej 

spółek publicznych. Wskazywano, że jedną z przyczyn leżących u źródla niekorzystnych zjawisk mo-

gą stanowić opcje akcyjne w pakietach wynagrodzeń kierownictwa spółek giełdowych i instytucji 

finansowych. Kontrowersje związane z zastosowaniem programów opcji menedżerskich znalazły 

przełożenie na dalszą polaryzację poglądów w naukach ekonomicznych oraz prawnych. 

 Coraz liczniej pojawiające się opracowania sygnalizowały trudności w wykazaniu powiązań 

pomiędzy wynikami gospodarczymi spółek a zachętami dla menedżerów w postaci akcji zarządzanych 

przez ich spółek.
296

 Dowodzono, że ekonomiczne teorie agencyjne lub kontraktowe nie dostarczają 

racjonalnego wytłumaczenia dla stosowanych praktyk w zakresie nagród opcyjnych, natomiast więk-

szość amerykańskich spółek wcale nie realizuje paradygmatu optymalnego kontraktowania w zakresie 

wynagrodzeń swoich władz.
297

 W myśl innego stanowiska, nawet odpowiednio zaprojektowane tzw. 

high-powered incentive compensation nie rozwiązuje problemów agencyjnych w sektorze korporacji, 

lecz je potęguje, gdyż nadzieja na osiągnięcie wysokich zysków skłania piastunów do zachowań nie-

korzystnych dla spółek, którymi zarządzają.
298

 Podniesiono, że standardowy model relacji pryncypał – 

agent wykorzystywany do opisu konfliktu agencji w spółce publicznej nie racjonalizuje negatywnych 

praktyk korporacyjnych w zakresie programów motywacyjnych. Wyrażono przy tym przekonanie, w 

myśl którego opcje akcyjne mogą w rzeczywistości stanowić narzędzie uzyskiwania nielegalnych 

zysków kosztem spółki („a vehicle for rent extraction”).
299

 Pojawiły się nawet badania argumentujące, 

że im większa proporcja wynagrodzeń opartych na instrumentach kapitałowych tym większe prawdo-

podobieństwo popełnienia oszustwa rachunkowego przez spółkę.
300

 Stock options nazwano również 

„zachętami do oszukiwania” („incentives to cheat”).
301

 W końcu, sformułowano zdecydowany sprze-

ciw wobec przyznawania piastunom spółek jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego, w tym 
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Fraud?, University of Chicago Working paper, October 3, 2003. 
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Paper 2004, s.  
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zwłaszcza opcji menedżerskich i bonusów, wykraczającego poza płacę zasadniczą, stwierdzając, że 

powinni być oni wynagradzani jak „biurokraci”.
302

 

2.6. Ryzyka związane z zastosowaniem programów opcji menedżerskich 

 Zaprojektowanie programu opcji menedżerskich jako długoterminowego systemu wynagro-

dzeń motywacyjnych, którego wdrożenie jest zgodne z najlepszym interesem spółki, stanowi pierw-

szorzędne wyzwanie z perspektywy akcjonariuszy. Praktycznych trudności może przysporzyć próba 

przełożenia ekonomicznych założeń programu na konstrukcję prawną konkretnego systemu wynagro-

dzeń opcyjnych. Należy mieć bowiem na uwadze, że niewłaściwie skontruowany program zamiast 

przyczynić się do wzrostu wartości spółki oraz długoterminowego związania funkcjonariuszy z intere-

sem akcjonariuszy, może przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego. W literaturze przedmiotu trafnie 

podkreśla się na płaszczyźnie projektowania, wdrażania i realizacji systemów wynagrodzeń kapitało-

wych „diabeł tkwi w szczegółach”, a nieodpowiedni dobór elementów składowych i wskaźników pro-

gramu opcyjnego może prowadzić do szeregu zagrożeń dla spółki.
303

 

 Na ocenę konstrukcji i efektywności programu opcji menedżerskich wpływa szereg elemen-

tów, których adekwatna konstelacja odgrywa w zasadzie fundamentalną rolę dla jego wdrożenia oraz 

monitorowania przebiegu. Należą do nich przede wszystkim: (i) cena wykonania opcji, czyli cena 

przyznania akcji, szczególnie w kontekście zastosowania opcji z dyskontem bądź opcji premium; (ii) 

długość okresu nabywania uprawnień do wykonania opcji; (iii) wielkość pakietów opcji; (iv) procent 

kapitału zakładowego, jaki będą stanowiły akcje nabywane w wykonaniu opcji, a w efekcie stopień 

rozwodnienia struktury akcjonariatu, w tym zwłaszcza mierzony przez pryzmat wartości pakietów 

akcjonariuszy mniejszościowych; (v) zakres podmiotowy beneficjentów programu – w zakresie obję-

cia różnych szczebli kadry zarządzającej spółką; (vi) warunki i kryteria realizacji uprawnień opcyj-

nych – uwzględnienie zadań operacyjnych lub finansowych spółki; (vii) horyzont czasowy programu – 

perspektywa długoterminowa; (vi) relacja wartości przyznanych opcji do akcji bazowych (wartość 

wewnętrzna opcji); (viii) koszty wdrożenia i realizacji programu dla spółki oraz ich przewidywana 

korzyść z jego implementacji; (ix) dopuszczalność oraz warunki zmiany zasad programu w jego trak-

cie, a także (x) właściwa proporcja między wynagrodzeniem podstawowym a zmiennym z tytułu pro-

gramu opcyjnego.
304

 

 Natomiast z perspektywy wydarzeń mających istotny wpływ na kształt i powodzenie realizacji 

danego programu w przedziale czasowym do istotnych „momentów” zaliczają się (i) dzień przyznania 
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opcji; (ii) ustalony dzień wykonania opcji lub nabycia akcji; (iii) dzień wygaśnięcia opcji; (iv) dzień 

faktycznego wykonania opcji lub nabycia akcji; oraz (v) dzień sprzedaży akcji. 

 Identyfikując ryzyka wiążące się dla spółki z programami opcji menedżerskich w pierwszej 

kolejności godzi się zaznaczyć, że systemy motywacyjne, których końcowym efektem jest przyzna-

wanie akcji członkom władz spółki prowadzą do r o z w o d n i e n i a  udziału kapitałowego dotychcza-

sowych akcjonariuszy. Efekt rozwadniający (dilutive effect, watering of stock, Kapitalverwässerung) 

stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń wynikających z programów opartych na emisji nowych 

akcji. W literaturze przedmiotu nie ma najmniejszych wątpliwości, że sukcesywne emisje akcji bez 

prawa poboru oznaczają „wyłączanie wspólnika na raty”.
305

 Rozwodnienie udziału stwarza ryzyko 

strat majątkowych po stronie dotychczasowych akcjonariuszy, gdyż emisja nowych akcji przekłada się 

na obniżenie zysku na jedną akcję (earning per share).
306

 Wyniki badań w piśmiennictwie zagranicz-

nym wskazują, że zastosowanie programów opcyjnych wiąże się zazwyczaj z ograniczaniem wypłaty 

dywidendy, gdyż wewnętrzna wartość opcji automatycznie spada w razie rozdzielenia zysku między 

akcjonariuszy. Powyższy mechanizm może motywować zarządców do „kamuflowania” zysku bądź 

czasowego pożytkowania go w sposób uniemożliwiający wypłatę dywidendy.
307

  

 Rozwodnienie prowadzi również do proporcjonalnego uszczuplenia praw korporacyjnych 

dotychczasowych akcjonariuszy, w szczególności poprzez obniżenie wartości posiadanych przez nich 

akcji oraz utratę siły głosy z nimi związanego.
308

 W najgorszym wypadku może ono stanowić element 

przyczyniający się do powodzenia wykupu menedżerskiego (Manager Buy-out), co bez wątpienia 

należy uznać za scenariusz jaskrawo sprzeczny z założeniami przyświecający wdrożeniu systemu wy-

nagrodzenia motywacyjnego. Z uwagi na powyższe, odpowiednio zaprojektowany program powinien 

zawierać postanowienia chroniące status majątkowy akcjonariuszy oraz ich pozycję korporacyjną. 

 Kolejną grupę ryzyk związanych z zastosowaniem programów opcji menedżerskich stanowią 

nadużycia wynikające z oportunistycznych zachowań funkcjonariuszy spółki i przedkładania własnego 

dobra nad interes przedsiębiorstwa. W języku ekonomicznych teorii firmy mowa jest w tym kontek-

ście o „pokusach nadużycia” („moral hazard”) zaliczanych do kosztów zachowań oportunistycznych. 

Do tej kategorii zalicza się przede wszystkim manipulację kursem akcji przez kierownictwo spółki 

przy wykorzystaniu informacji poufnych („timing game”),
309

 manipulację w obszarze rachunkowości 
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(„books-cooking”), „kreatywną księgowość” („creative accounting”), bądź nieuzasadnioną zmianę 

zasad i warunków programów opcji menedżerskich w trakcie ich realizacji programu, mające na celu 

zwiększenie korzyści uzyskiwanych przez nich z tytułu uczestnictwa w programie. W ostatnim przy-

padku chodzi przede wszystkim o przewartościowanie opcji polegające na obniżeniu jej ceny wyko-

nania (repricing), antydatowanie opcji („backdating”), oraz emisję dodatkowych transz opcji bądź 

akcji w celu zrekompensowania obniżenia wartości przyznanych wcześniej pakietów opcyjnych („re-

loading”).
310

 Wynagrodzenia kapitałowe realizowane bez odpowiedniego nadzoru właścicielskiego 

mogą nadto rodzić wśród uprawnionych piastunów spółki, w zależności od sytuacji, tendencje do 

osiągania krótkoterminowych zysków („short-termism”) w celu poprawy wyników finansowych i 

zwiększego wartości uzyskiwanych korzyści lub zachęcać ich do podejmowania nadmiernego ryzyka 

(excessive risk taking), mogącego skutkować stratami majątkowymi.
311

 

 Niejako „standardowym“ problemem wynikającym z wadliwie ustalonych warunków moty-

wacyjnego systemu opcyjnego jest osiąganie przez menedżerów nadmiernie wygórowanych wynagro-

dzeń (excessive executive compensation), lub uzyskiwania przez nienależnych korzyści kosztem ma-

jątku spółki („rent extraction”).
312

 Programy opcyjne przyczyniły się do intensyfikacji tych proble-

mów, gdyż w wyniku ich zastosowania członków najwyższej kadry zarządzającej uzyskali bezprece-

densową możliwość oddziaływania na wysokość swoich własnych płac, które zaczęły przybierać nie-

spotykane wcześniej rozmiary. Kwestią o kluczowym znaczeniu z perspektywy ekonomicznego uza-

sadnienia dla wdrożenia programu opcji menedżerskich jest ukształtowanie warunków motywacyj-

nych w sposób eliminujący ryzyko osiągnięcia przez uczestników programu niezasłużonych korzyści, 

które nie byłyby uzależnione od osobistych wysiłków na rzecz zwiększenia wartości spółki („windfall 

gains”). Zgodnie z teorią efektywnego wynagradzania menedżerowie nie powinni być uprawnieni do 

czerpania zysków ze wzrostu wartości przyznanych im opcji, na który nie mieli żadnego wpływu, np. 

spowodowanej zwyżką cen w wyniku bardzo dobrej koniunktury na giełdzie (tzw. „jazda na gapę”, 

„free riding”). Co więcej, należy wyłączyć możliwość realizacji opcji, w sytuacji gdyby miała ona 

przybrać charakter „nagrody za porażkę” („rewards for failures”). Ponadto należy pamiętać, że zgod-

nie z oryginalną koncepcją efektywnego wynagradzania i płacy za wyniki, przyznaniu opcji nabycia 

akcji spółki powinno towarzyszyć z mn i e j s ze n i e  w y n a gr o d ze n i a  p o d s t a wo we g o . W tym 

sensie opcję menedżerską należy traktować jako swoisty zakład członka kadry zarządzającej, że udział 

w programie opcji przyniesie mu wymierne korzyści, w związku z czym rezyguje on z pewnej części 

swojej stałej pensji. 

 Zasadnicze ryzyko jest związane z brakiem ekonomicznej efektywności programu, a w efekcie 

jego nieopłacalności dla spółki. Należy nadto zwrócić uwagę na potencjalne wysokie koszty realizacji 

                                                                                                                                                         
time frame.”, tak G. Ferrarini, N. Moloney, Executive Remuneration in the EU: The Context for Reform, ECGI 

Law Working Paper 2005, Nr 32, s. 10. 
310

 Zob. M. Brenner, R.K. Sundaram, D. Yermack, Altering the terms of executive stock options, Journal of 

Financial Economics 2000/NYU Stern Working Paper 1998, Nr 10; Rogers D., Managerial Risk-taking Incen-

tives and Executive Stock Option Repricing: A Study of US Casino Executives, 2004; P. Semmer, Repricing – 

Die nachträgliche Modifikation von Aktienoptionsplänen zugunsten des Managements, Berlin 2005. 
311

 Zob. S. Rajgopal, T. Shevlin, Empirical evidence on the relation between stock option compensation and 

risk taking, Journal of Accounting and Economics 2002, Nr 33, s. 145–171. 
312

 L.A. Bebchuk, J.M. Fried, D.I. Walker, Managerial Power and Rent Extraction in the Design of Executive 

Compensation, University of Chicago Law Review 2002, Vol. 69, s. 791. 
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programu opcji menedżerskich. Wyróżnić można koszty ponosze przez samą spółkę, opłaty publicz-

noprawne (np. podatki), oraz wynagrodzenia wypłacane podmiotom zewnętrznym, np. kancelarii za-

pewniającej jego obsługę prawną, doradcy ds. wynagrodzeń, instytucji finansowej działającej w cha-

rakterze subemitenta usługowego, gwaranta bądź powiernika emisji.
313

 

W analizowanym kontekście nie można zignorować poglądów poddających zasadniczo w 

wątpliwość efektywność ekonomiczną wynagradzania członków władz spółki za pomocą opcji na 

akcje (zob. pkt 2.5). 

2.7. Specyfika polskiego rynku i ich wpływ na zagadnienia corporate governance wo-

bec programów opcji menedżerskich 

 Podczas omawiania ryzyk związanych z zastosowaniem programów opcji menedżerskich na-

leży zasygnalizować różnice między założeniami uchwalania tych systemów uwarunkowane specyfiką 

danego kraju. Zważywszy, że oryginalna instytucja stock option plans w Stanach Zjednoczonych mia-

ła na celu zapobieganie konfliktom agencyjnym wynikającym z rozproszonego akcjonariatu, warto 

wskazać, że w Polsce struktura własności spółek ma w dużej mierze charakter skoncentrowany.
314

 

Powyższa okoliczność znajdzie istotne przełożenie na zróżnicowanie zestawu potencjalnych proble-

mów w wewnętrznej i zewnętrznej płaszczyźnie ładu korporacyjnego oraz konfliktów interesu w ra-

mach stosunku spółki.
315

 

 Tradycyjnie uważa się, że na rynku spółek o skoncentrowanym akcjonariacie pierwszorzędny 

problem stanowi nadużywanie władzy przez dominującego akcjonariusza, a nie oportunizm menedżer-

ski. W kontekście problematyki niniejszej pracy należy odnotować, że ścisła kontrola sprawowana 

przez akcjonariusza dominującego może stanowić najlepszą gwarancję, że wdrażany program opcji 

menedżerskich będzie odpowiadał interesowi spółki utożsamianemu z interesem akcjonariusza więk-

szościowego. Z drugiej jednak strony, opisana sytuacja może rodzić ryzyko naruszenia praw akcjona-

riuszy mniejszościowych. Ponadto, wypłacanie sobie znacznych kwot tytułem wynagrodzenia moty-

wacyjnego przez akcjonariusza większościowego sprawującego jednocześnie mandat zarządcy lub 

nadzorcy spółki, rodzi nie tylko wątpliwości odnośnie celowości „motywowania”, lecz niesie ryzyko 

naruszenia standardów ładu korporacyjnego w drodze dokonywania czynności z samym sobą (self-

dealing). 

                                                 
313

 A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, t. 6, wyd. 2, München 2005, 

§ 192, Nb 72. 
314

 Zob. P. Tamowicz, M. Dzierżanowski, Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własno-

ściowo–kontrolnych, Gdańsk 2002, passim; M. Dzierżanowski, Ewolucja struktury własności i kontroli polskich 

korporacji – obraz modelu polskiego rynku kapitałowego i systemu corporate governance, Gdańsk 2002, pas-

sim; A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006, s. 15–16; K. Oplustil, A. Radwan, Compa-

ny Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants, [w:] Ch. Jessel-Holst, R. Kulms, 

A. Trunk (red.), Private Law in Eastern Europe Autonomous Developments or Legal Transplants?, s. 452–455; 

M. Furtek, W. Jurewicz, Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH 2002, Nr 6, s. 24–

29. 
315

 Szerzej o przyczynach zróżnicowanych problemów w ramach corporate governance, zob. L.A. Bebchuk, 

A. Hamdani, The Elusive Quest for Global Governance Standards, University of Pennsylvania Law Review 

2009, Vol. 157, s. 1263–1317. Z perspektywy ekonomiczne, zob. R. La Porta, F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer, 

Corporate Ownership Around the World, „The Journal of Finance” 1999, Vol. LIV, Nr 2. 
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 Niemniej, nietrafne byłoby twierdzenie, jakoby konflikt pryncypał – agent nie istniał w ra-

mach polskich spółek z rozproszonym, a nawet skoncentrowanym akcjonariatem. Władza zarządców 

uwidacznia się często w sferze bieżącej działalności spółki, która wpływa jednak na całokształt jej 

spraw, a coraz liczniejsze przykłady uczą, jak słaba jest nieraz kontrola akcjonariuszy i rad nadzor-

czych na faktyczną i „codzienną” działalnością osób zarządzających. Takie same mechanizmy, które 

prowadzą do zawierania ryzykownych transakcji na spekulacyjne opcje walutowe lub do manipulacji 

wynikami finansowymi, mogą być wykorzystywane do „podkręcania” wynagrodzeń piastunów po-

przez plastyczne dobieranie wskaźników ekonomicznych stanowiących podstawę wdrożenia progra-

mów opcji menedżerskich oraz falsyfikację lub kamuflowanie prawdziwych wyników na etapie reali-

zacji uprawnień opcyjnych. 

 Jedną z najbardziej problematycznych kwestii związanych z funkcjonowaniem programów 

opcji menedżerskich w polskich spółkach jest ich krótkoterminowy charakter, przeczący w pewnym 

sensie koncepcji motywacyjnej płacy za wyniki.
316

 Wynika on ze zwyczaju wpisywania okresu reali-

zacji programu motywacyjnego w ramy jednej kadencji zarządu. Może to inspirować piastunów do 

osiągania szybkiego, krótkoterminowego zysku, niemającego wiele wspólnego z gruntownym budo-

waniem rzeczywistej wartości ekonomicznej spółki oraz „oświeconej wartości dla akcjonariuszy”. 

Inną odsłoną tego problemu jest niemal natychmiastowe przyznawanie pierwszej transzy krótkotermi-

nowych opcji od razu po uruchomieniu programu. Kolejną konsekwencją tego zjawiska jest przyzna-

wanie akcji członkom kadry kierowniczej w sytuacji, gdy nie sprawują już mandatu, co niweczy sens 

opcji menedżerskich jako „złotych kajdan”, jak również zgody dotychczasowych akcjonariuszy na 

rozwodnienie ich udziałów.
317

 

 Następny pierwszorzędny zarzut kierowany wobec programów opcji menedżerskich wdraża-

nych w polskich spółkach stanowi przyznawanie instrumentów opcyjnych (np. emisja warrantów sub-

skrypcyjnych) uprawniających do nabywania akcji opcyjnych po cenach emisyjnych znacznie niż-

szych od ich wartości rynkowej. Podczas gdy standardy światowe dopuszczają ewentualność dyskonta 

opcji menedżerskiej do wartości 15% wobec ceny akcji stanowiącej instrument bazowy, w Polsce nie 

należy do rzadkości przyznawanie nośników instrumentów opcyjnych ze 100% zniżką bez żadnego 

specjalnego uzasadnienia (zob. przykłady w pkt 2.4.6). 

 Do grona „grzechów głównych” polskich opcji menedżerskich należy reprezentowanie przez 

przyznawane akcje opcyjne znacznego procentu udziału w kapitale zakładowym spółki. Należy rów-

nież wymienić postanowienia godzące w inherentną naturę programów opcyjnych jak np. zastrzeżenie 

w regulaminie programu motywacyjnego, w myśl którego 100% akcji musi zostać wykorzystanych w 

jego trakcie.
318

 Za kontrowersyjne można ocenić kontynuowanie programu, kiedy spółka ma straty w 

kolejnych latach jego realizacji bądź niewypłacalnie dywidendy akcjonariuszom, gdy przyznawane są 

                                                 
316

 Zob. stanowisko w myśl, którego w Polsce stosuje się programy krótkofalowe, trwające do roku, najwyżej 

trzech lat, [w:] Jak motywować kadrę menedżerską w spółkach akcyjnych, GP z 16.9.2008. Dodatek: Tygodnik 

Prawa Gospodarczego, str. 3. Tak również M. Marczuk, O opcjach menedżerskich słów kilka, Parket z 

26.10.2010. 
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 Takich sytuacji nie można jednak całkowicie wykluczyć, jeśli zważyć, że de lege lata kodeks przyznaje 

radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu kompetencję do odwołania członków zarządu w każdej chwili (art. 

368 § 4 k.s.h.), chyba że statut spółki stanowi inaczej. 
318

 Tak: § 2 pkt 5 Regulaminu programu motywacyjnego MCI Management na lata 2008–2012 z 10.7.2008 r. 
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opcje nabycia akcji dla członków władz spółki. Nieprawidłowa jest praktyka podawania kosztów pro-

gramów na podstawie ceny nominalnej akcji opcyjnych, a nie rzeczywistych kosztów odwołujących 

się do ich wartości rynkowej oraz prognozowanych zysków beneficjentów. Działania takie można 

uznać za kamuflowanie faktycznych wysokości przyznawanych pakietów opcyjnych. 

Analiza praktycznych rozwiązań adoptowanych przez polskie spółki w ciągu minionych pięt-

nastu lat stanowi dostateczny dowód, że idea płacy za wyniki, której pierwszorzędnym narzędziem 

mają być stock option plans została istotnie s f a l s y f i k o w a n a  w realiach polskiego rynku.
319

 Prze-

konuje o tym przede wszystkim gros „programów opcji menedżerskich”, których konstrukcja lub za-

łożenia pozostają w sprzeczności z rudymentami koncepcji efektywnego wynagrodzenia za pomocą 

instrumentów kapitałowych.
320

 Te wcale nieodosobnione przypadki utwierdzają w przekonaniu, że 

przeszczepieniu na krajowy rynek planów opcji na akcje, stanowiących co do zasady „ciało obce” dla 

polskiego prawa spółek, nie towarzyszyła systemowa refleksja, jaka dokładnie powinna być ich rola i 

funkcja gospodarcza w rodzimych realiach. Wynagradzanie kadry kierowniczej papierami wartościo-

wymi spółki pozbawione głębszego sensu ekonomicznego, niesprzyjające długoterminowemu budo-

waniu wartości spółki, stanowiące l’art pour l’art, oznacza nierzadko wzbogacenie menedżerów kosz-

tem akcjonariuszy, co może rodzić istotne zagrożenie dla majątku spółki, jej „ekonomicznych” wła-

ścicieli i pracowników, a – w perspektywie wieloletniej – szeroko pojętego dobra publicznego.
321

 

  

                                                 
319

 Przedstawione wyliczenie rozwiązań nie ma charakteru wyczerpującego. Realizowane w Polsce programy 

opcji menedżerskich doczekały się krytyki w fachowej prasie codziennej, zob. m.in. Opcje menedżerskie po 

polsku, Parkiet z 6.2.2002 r.; Ful wypas opcja menedżerska, Parkiet z 29.1.2005 r.; M. Pokojska, Trudne opcje, 
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dul, Pracownicze plany opcji na akcje. Gwarantuję, że nie stracisz, Rz z 26.4.2001 r. 
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 Niech za adekwatną ilustrację dysfunkcjonalnego programu „motywacyjnego” posłuży system przyzna-

wania obligacji zamiennych na akcje w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach które-

go przyznanie obligacji nie zostało uzależnione od żadnych warunków ekonomicznych i terminów, a cena emi-

syjna obligacji wynosi 1 zł, podczas gdy wartość rynkowa akcji w dniu emisji obligacji sięga 50 zł. 
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 Prawidłowość ta została już dawno dostrzeżona w obcym piśmiennictwie, zamiast wielu, zob. K.J. Hopt, 

Modern Company and Capital Market Problems: Improving European Corporate Governance after Enron, ECGI 

Law Working Paper 2002, Nr 5, L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of 
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Część II. Rozważania prawnoporównawcze i europejskoprawne 



 80 

Rozdział III. Program opcji menedżerskich w zagranicznych systemach praw-

nych 

3.1. Program opcji menedżerskich w prawie amerykańskim 

3.1.1. Uwaga ogólna 

Stany Zjednoczone są kolebką programu opcji menedżerskich, gdyż właśnie tutaj narodziła się 

instytucja programów wykorzystujących opcje na akcje (stock options) we obecnym kształcie. Na-

ukowe zainteresowanie tematyką stock option plans w Stanach Zjednoczonych rozłożyło się propor-

cjonalnie pomiędzy prawników
322

 i ekonomistów,
323

 niemniej współczesne amerykańskie piśmiennic-

two prawnicze w tym zakresie ma charakter bardziej ekonomiczny niż stricte prawniczy. Z tego po-

wodu, choć trudno przecenić utylitarność i praktyczną wagę rozwiązań przyjętych w anglosaskim 

prawie spółek, znaczna część amerykańskiej literatury prawniczej na temat programów opcji mene-

dżerskich jest pozbawiona głębszej refleksji teoretycznoprawnej, a przez to nie zawsze pomocna przy 

prowadzeniu rozważań dogmatycznoprawnych według metodologii przyjętej w Europie kontynental-

nej, której najbardziej wyrafinowaną postać prezentuje niemiecka nauka prawa.
324

 Trudno zresztą nie 
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 Najważniejsze pozycje z amerykańskiego piśmiennictwa prawniczego na temat stock option plan zob. w 
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tive, Director, and Employee Stock Compensation Plans: New Concerns for Corporate Directors, Stanford Jour-

nal of Law, Business & Finance 1997, Nr 3; C.M. Yablon, Bonus Questions – Executive Compensation in the 

Era of Pay for Performance, Notre Dame Law Review 1999–2000, Nr 75; G.S. Rehnert, The Executive Compen-

sation Contract: Creating Incentives to Reduce Agency Costs, Stanford Law Review 1984–1985, Nr 37; D. 
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1983, Nr 8; B. Cheffins, R. Thomas, Should Shareholders have a Greater Say over Executive Pay?: Learning 

from the US Experience, Journal of Corporate Law Studies 2001, Nr 277, (zob. 

http://ssrn.com/abstract=268992). 
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 Klasyczne pozycje amerykańskiej literatury ekonomicznej dotyczące opcji na akcje i programów opcji 

menedżerskich zob. F. Black, M. Scholes, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, The Journal of Po-

litical Economy 1973, Vol. 81, Nr 3; C. Bogus, Excessive Executive Compensation and the Failure of Corporate 

Democracy, Buffalo Law Review 1993, Nr 41; B. Hall, K.J. Murphy, Stock Options for Undiversified Execu-

tives, Journal of Accounting & Economics 2002, Vol. 33, Nr 2, (zob. http://ssrn.com/abstract=304960); B. Hall, 

Six challenges in designing equity–based pay, [w:] M. Willekens, S. Person, Corporate governance at the cross-

roads, Boston 2005, s. 268–280; B. Hall, What You Need to Know About Stock Options, Harvard Business 

Review 2000, Vol. 78, Issue 2; B. Hall, K.J. Murphy, The Trouble with Stock Options, Journal of Economic 

Perspectives 2003, Vol. 17, Issue 3; C. Holderness, R. Kroszner, D. Sheehan, Were the Good Old Days that 

Good? Changes in Managerial Stock Ownership Since the Great Depression, Journal of Finance 1999, Nr 54, 

(zob. http://ssrn.com/abstract=88219); M.C. Jensen, K.J. Murphy, CEO Incentives: It's Not How Much You Pay, 

But How, Harvard Business Review 1990, Nr 3, (dost. na stronie http://ssrn.com/abstract=146148); M.C. Jensen, 

K.J. Murphy, E. Wruck, Remuneration: Where We've Been, How We Got to Here, What are the Problems, and 

How to Fix Them, ECGI Finance Working Paper 2004, Nr 44, (zob. http://ssrn.com/abstract=561305).  
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 Jedynie tytułem przykładu wskazać można, że w przełomowej pozycji z literatury, stanowiącej systemo-

we rozliczenie z zagadnieniem nadmiernie wygórowanych zarobków menedżerów w ogóle nie jest rozważany 
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odnieść wrażenia, że swoista „niemoc” amerykańskiej doktryny do sformułowania w odpowiednim 

czasie konkretnych wniosków w przedmiocie zagrożeń wynikających z zastosowania programów 

opcji menedżerskich na gruncie prawa spółek i papierów wartościowych, wynikła przede wszystkim z 

odmiennego podejścia do teoretycznoprawnej analizy prawa.
325

 

 Niezależnie od powyższego, Stany Zjednoczone, nawet mimo dręczących je kryzysów eko-

nomicznych, wciąż pozostają najbardziej rozwiniętą gospodarką świata. Rozwiązania przyjęte w ame-

rykańskim prawie spółek i rynku kapitałowego stanowią wzorzec lub inspirację dla teoretyków i prak-

tyków prawa na innych kontynentach,
326

 a wiele transakcji międzynarodowych odbywa się z wykorzy-

staniem konstrukcji prawnych zakorzenionych w tym systemie. Ponadto, doświadczenia Stanów Zjed-

noczonych z minionych trzydziestu lat stanowią cenną lekcję z zastosowania programów opcji mene-

dżerskich, gdyż w tym czasie uwydatniło się wiele pozytywnych i negatywnych aspektów oraz kon-

tekstów tych instytucji. Warto im się przyjrzeć, by zawczasu uniknąć niepotrzebnych błędów lub, przy 

założeniu, że niektóre z nich być może już zostały popełnione, poszukać ich rozwiązania.
327

 

3.1.2. Pojęcie i charakter prawny programu opcji menedżerskich 

3.1.2.1. Pojęcie programu opcji menedżerskich 

 Modelowa instytucja p r o g r a m u  o p c j i  n a  a k c j e  (stock option plan) w prawie amerykań-

skim polega na przyznaniu przez spółkę (wystawca opcji, „opcjo dawca”, ang. grantor, optioner) na 

rzecz osoby uprawnionej („opcjo biorcy”, ang. optionee) prawa, lecz nie obowiązku nabycia sprecy-

zowanej ilości akcji spółki po określonej cenie (exercise/strike price) po upływie wyznaczonego czasu 

(exercise period) przy spełnieniu uzgodnionych warunków (vesting requirements).
328

 Standardowy 

program opcji na akcje w „czystej” postaci przyznaje zysk w postaci wzrostu wartości instrumentu 

bazowego, co wiąże się z tzw. tylko aprecjacyjnym („appreciation only”) charakterem opcji. Opcja 

jest instrumentem długoterminowym, gdyż zazwyczaj okres jej wykonania wynosi od trzech do pięciu 

lat, przy czym dziesięć lat to przeważnie termin maksymalny. Warunki programu opcyjnego mogą 

                                                                                                                                                         
awansowanych i rozległych badań naukowych nad rozległym spektrum zagadnień prawa spółek kapitałowych w 

Stanach Zjednoczonych. Ponadto, zgodnie z dominującym założeniem prawo spółek jako regulacja nie zajmuje 

funkcji nadrzędnej nad funkcjonowaniem instytucji, lecz spełnia funkcję subsydiarną i utylitarną wobec podmio-

tów prawa handlowego, uwzględniając przede wszystkim ich ekonomiczny wkład do życia gospodarczego. Tak 

R. Kraakman [w:] R. Kraakman (red.), The Anatomy of Corporate Law, Oxford 2004, s. V. 
325

 Niech za sztandarowy przykład dla uzasadnienia tej surowej oceny posłuży wskazanie na trwającą w USA 

przez prawie piętnaście lat, równie nieefektywną, co zawziętą debatę na temat sposobu rozliczenia opcji mene-

dżerskich w rocznych sprawozdaniach spółek, zob. zwłaszcza publikację: Z. Bodie, R. Kaplan, R. Merton, For 

the last time: stock options are an expense, Harvard Business Review 2003, Vol. 81, Issue 3, stanowiącą przy-

kład głośnego, lecz nierozwiązanego do 2005 r., sporu, prowadzonego przez prawników i ekonomistów, odno-

śnie księgowego ujęcia i charakteru stock options. 
326

 Podobnie A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. 

Szumańskiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 99, Nb 176. 
327

 W tym duchu R. Kraakman na temat „transnational themes of corporate law”, [w:] R. Kraakman (red.), 

The Anatomy of Corporate Law, Oxford 2004, s. V. Por. również ciekawe uwagi S. Sołtysińskiego na temat zalet 

korzystania z doświadczeń zagranicznego ustawodawstwa, zob. S. Sołtysiński, Sources of Foreign Inspiration in 

the Draft of the Polish Company Law (1999), [w:] T. Baums, K.J. Hopt, N. Horn, Corporations, Capital Markets 

and Business Law. Liber Amicorum Richard M. Buxbaum, Londyn–Haga–Boston, 2000, s. 534–536, 544. 
328

 B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 406; H.G. Henn, 

J.R. Alexander, Law of Corporations and Other Business Enterprises, wyd. 3, St. Paul (Minn.) 1983, s. 427–428, 

675–679. 
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zakładać wygaśnięcie prawa opcyjnego w przypadku niezrealizowania założonych celów, co powinno 

ograniczyć nadmiar opcji, których cena wykonania przekracza wartość rynkową akcji stanowiących 

instrument bazowy (underwater option). Zasady planu opcyjnego powinny co do zasady zastrzegać 

niezbywalność opcji oraz mogą okresowo ograniczać zbywalność akcji nabytych w ich wykonaniu 

(vesting period). W efekcie, odpowiednio skonstruowany program opcji powinien stanowić motywa-

cję do pracy nad wzrostem wartości akcji spółki, jednocześnie zakładając na menedżera „złote kajda-

ny” („golden handcuffs”), gdyż do czasu spełnienia określonych warunków lub założeń osoba upraw-

niona z opcji nie może wykonywać praw majątkowych i korporacyjnych z akcji będących instrumen-

tem bazowym, a jednocześnie cały czas ma tego ekspektatywę. 

Z perspektywy wydarzeń mających istotny wpływ na kształt konkretnego programu na linii 

czasu jego realizacji należy wyróżnić przede wszystkim (i) dzień przyznania opcji; (ii) ustalony dzień 

wykonania opcji (tj. nabycia akcji); (iii) dzień wygaśnięcia opcji; (iv) dzień faktycznego wykonania 

opcji (tj. nabycia akcji); oraz (v) dzień sprzedaży akcji. W literaturze podkreśla się, że tradycyjny pro-

gram oparty na stock options nie musi być uwarunkowany od spełnienia określonych założeń lub wy-

ników (non-goal-oriented plan), gdyż opcja na akcje posiada per se inherentny charakter motywacyj-

ny poprzez zorientowanie na kurs akcji, co może stanowić samoistny mechanizm motywacyjny. Jed-

nak w praktyce warunki programu bywają związane z osiągnięciem ustalonych wyników ekonomicz-

nych (goal-oriented plan), jak również mogą przewidywać przyspieszenie momentu realizacji upraw-

nień beneficjenta w sytuacji osiągnięcia szczególnie satysfakcjonujących wyników (performance-

accelerated stock plan) lub wystąpienia określonych zdarzeń, jak fuzja z udziałem spółki lub przejęcie 

nad nią kontroli (time-accelerated stock plan).
329

 

Konstrukcja prawna przyznająca wynagrodzenie oparte na instrumentach kapitałowych może 

zostać uznana za stock option plan pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek. Podmiotowy aspekt tej 

konstrukcji wymaga, aby beneficjentami programu byli piastuni spółki, tj. kadra zarządzająca sensu 

largo (dyrektorzy i menedżerowie). Z punktu widzenia przesłanek przedmiotowych program opcji 

menedżerskich powinien przyznawać zakwalifikowanym osobom opcje nabycia akcji spółki lub spółki 

powiązanej oraz szczegółowo określać zasady wykonywania przyznanych praw. Głównym narzę-

dziem, na którym opiera się program jest opcja menedżerska, rozumiana jako instrument o charakterze 

uprawnienia ex contractu do nabycia papierów wartościowych. Instrument ten jednocześnie sam w 

sobie może być instrumentem finansowym. 

 Program jest strukturą prawną o złożonym charakterze i rozbudowaną pod kątem konstrukcyj-

nym. W pierwszej kolejności spełnionych musi zostać szereg warunków, aby sam program został 

uchwalony. Następnie, kolejna grupa wymogów powinna zostać dochowana, aby obowiązujący plan 

został należycie wykonany. Tylko wtedy ma on szansę osiągnąć zamierzony cel. 

3.1.2.2. Analiza pojęcia stock option 

 Dekodując treść pojęć składających się na problematykę programu opcji menedżerskich w 

prawie amerykańskim należy w pierwszej kolejności dokonać analizy pojęcia stock option, jako źródła 

                                                 
329

 B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 406–459; M.S. Sir-

kin, L.K. Cagney, Executive Compensation, New York 2004, § 5.02; Y.D. Tabuer, D.R. Levy (red.), Executive 

Compensation, Washington 2002, s. 88–97.  
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instytucji „opcji menedżerskiej”. W amerykańskich kodeksach prawa spółek, jak np. w § 122 (15) 

Del.Gen.Corp.L., przewidziane jest uprawnienie spółek do wprowadzania różnych form wynagrodze-

nia kapitałowego, m.in. programów opcji menedżerskich (stock option plan), programów nabywania 

akcji (stock purchase plan), programów bonusowych pakietów akcyjnych (stock bonus plan), progra-

mów motywacyjnych (incentive plan) oraz programów wynagrodzenia (compensation plan) dla które-

gokolwiek lub wszystkich z jej dyrektorów, officers oraz pracowników danej spółki albo jej spółki 

zależnej. Nie istnieje jedna definicja legalna opcji menedżerskiej, choć normatywne pojęcia stock 

option lub stock option plan są formułowane na potrzeby kilku aktów prawnych. W efekcie nie ma 

jednolitości wśród poglądów doktryny na temat charakteru prawnego opcji menedżerskiej. Stan ten 

wynika przede wszystkim ze złożonej konstrukcji prawnej instytucji programu opcji menedżerskich, 

zwłaszcza w kontekście na rozdział pomiędzy federalną regulacją prawa papierów wartościowych o 

stanowym prawem spółek. Ponadto, jak wspomniano, kwestie dotyczące natury jurydycznej opcji nie 

należały również do głównego nurtu zainteresowania doktryny prawa. 

 Pojęcie stock option identyfikowanej z koncepcją opcji menedżerskiej jest nierozerwalnie 

związane z kategorią praw opcyjnych.
330

 Zasadne jest wyróżnienie dwóch głównych rodzajów stock 

options, rozumianych jako opcja nabycia lub zbycia określonej ilości papierów wartościowych za 

określoną cenę w wyznaczonym czasie Pierwszym z nich będzie o p c j a  n a  a k c j e , w rozumieniu 

instrumentu finansowego, będącego prawem pochodnym – derywatem. Po drugie, stock option może 

być rozumiana jako p r a w o  n a b yc i a  a kc j i . Kategoria ta obejmuje zwłaszcza opcję nabycia papie-

rów wartościowych przyznawaną pracownikowi spółki, zazwyczaj w formie wynagrodzenia, na prefe-

rencyjnych warunkach oraz z przysługującymi ulgami podatkowymi.
331

 Instrument ten cechuje daleko 

idące podobieństwo do tzw. „nagiej” opcji („naked” option) czyli wyizolowanej opcji call (call 

option) wykreowanej przez podmiot niebędący w posiadaniu instrumentu bazowego w chwili kreacji 

opcji.
332

 

                                                 
330

 Zgodnie z utrwalonymi poglądami przez opcję rozumie się w pierwszej kolejności o f e r t ę  zawartą w 

zformalizowanej lub niesformalizowanej umowie, tj. w szczególności zobowiązanie umowne do podtrzymania 

obowiązywania oferty przez określony czas. W tym znaczeniu opcja odpowiada kontraktowi opcyjnemu (option 

contract) lub umownej klauzuli opcyjnej. Po wtóre mianem opcji określane jest u p r a w n i e n i e  (right), wobec 

tego prawo, a nie zobowiązanie do nabycia lub sprzedaży określonej ilości papierów wartościowych lub instru-

mentów finansowych, towarów (commodities), a także składników majątku (assets), po określonej cenie w wy-

znaczonym do tego czasie. Opcja jest również p r a w e m  p o c h o d n y m , czyli d e r y w a t e m  (derivative). Dla 

opcji–derywatów, będących przedmiotem obrotu na giełdzie (exchange-traded options), w postaci standaryzo-

wanych instrumentów finansowych i emitowanych przez profesjonalny podmiot (tzw. clearing organization), 

instrumentem bazowym mogą być akcje (stock options), indeksy giełdowe (index options), waluty obce (foreign 

currency options) oraz kontrakty futures (futures options). Zob. B.A. Garner (red.), Black‟s Law Dictionary 8th 

ed., West 2004, hasło: stock option, s. 1127; J. Hull, Introduction to futures and options markets, 2. ed., New 

Jersey 1995, s. 178. 
331

 Tj. „An option to buy or sell a specific quantity of stock at a designated price for a specified period re-

gardless the shifts in market value during that period. An option that allows a corporate employee to buy shares 

of corporate stock at a fixed price or within a fixed period. Such option is usually granted as a form of compen-

sation and can qualify for special tax treatment under the Internal Revenue Code, also termed employee stock 

option, incentive stock option (ISO)”, zob. B.A. Garner (red.), Black‟s Law Dictionary 8th ed., West 2004, hasło: 

stock option, s. 1459. 
332

 Por. L. Loss, J. Seligman, T. Paredes, Securities Regulation, 4. ed., t. II, New York 2007, s. 1120; J. Hull, 

Introduction to futures and options markets, 2. ed., New Jersey 1995, s. 188. 
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 W literaturze amerykańskiej do szerszej kategorii opcji o charakterze prawa nabycia akcji 

należy również warrant (warrant).
333

 Uprawnienie o charakterze opcji pojawia się również w przypad-

ku papierów wartościowych zamiennych (convertible securities), których podkategorią są obligacje 

zamienne (convertible bonds).
334

 Papiery wartościowe zamienne należą do grupy instrumentów finan-

sowych hybrydowych (hybrid securities), których podstawową cechą jest połączenie charakteru papie-

ru wartościowego dłużnego oraz udziałowego. 

3.1.2.3. Relacja między pojęciem stock option a security 

 Przyznanie akcji spółki w ramach programu opcji menedżerskich wiąże się z problematyką 

prawa papierów wartościowych. Od rozstrzygnięcia czy i na jakim etapie w programie motywacyjnym 

następuje przyznanie papieru wartościowego (security), wiążą się zagadnienia w przedmiocie obo-

wiązków rejestracyjnych oraz informacyjnych, a także wymogi dotyczące ofertowania nabycia oraz 

obrotu papierami wartościowymi. 

 W prawie amerykańskim definicja s e c u r i t y  jest najbliższa pojęciu instrumentu finansowe-

go.
335

 Mimo to tradycyjnie określanie security mianem papieru wartościowego nie jest uznawane za 

niepoprawne merytorycznie. Pojęcie papieru wartościowego jest zakresowo szerokie, a systematyka 

securities law opiera się na zasadzie otwartego katalogu papierów wartościowych.
336

 Przyjęto nadto 

funkcjonalną definicję papieru wartościowego. Pojęcie security było również kształtowane przez bo-

gate i różnorodne orzecznictwo sądowe.
337

 Powyższe argumenty w znacznym stopniu uzasadniają 

odwołanie się do koncepcji instrumentu finansowego. 

                                                 
333

 Warranty odróżnia od opcji giełdowych (exchange–traded options) przede wszystkim to, że niosą ze sobą 

prawo nabycia akcji emitowane przez spółkę–emitenta, wystawiającą warrant, co nie musi być normą w przy-

padku opcji. Fakt ten wpływa na kilka odmienności pomiędzy tymi instytucjami, m.in. w ich konstrukcji i usta-

laniu wartości. Same warranty mogą być również przedmiotem publicznego obrotu. Warranty z opcją call na 

akcje spółki emitenta, wystawiane są najczęściej w formie pisemnej przez spółkę–emitenta lub emitenta będące-

go instytucją finansową. Zob. R. Kolb, Futures, Options and Swaps, 2. ed., Oxford 1997, s. 550; J. Hull, Intro-

duction to futures and options markets, 2. ed., New Jersey 1995, s. 192. Por. A. Szumański [w:] M. Bączyk, M.H. 

Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000, s. 101; M. Ro-

manowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 134–136, 309–310. 
334

 Obligacją są zaopatrzone (embedded) w uprawnienie opcyjne do otrzymania akcji spółki–emitenta w 

oznaczonym czasie w przyszłości według określonego wskaźnika wymiany (exchange ratio). Dodatkowo, nie-

które rodzaje obligacji mogą być „callable”, co oznacza, że przewidują one uprawnienie o charakterze opcji call 

na rzecz spółki do zwrotnego nabycia obligacji od ich posiadacza. Warto zaznaczyć, że warranty są nieraz rów-

nież zaliczane do grupy convertible securites. Szerzej na ten temat, zob. J. Hull, Introduction to futures and op-

tions markets, 2. ed., New Jersey 1995, s. 192–193; R. Kolb, Futures, Options and Swaps, 2. ed., Oxford 1997, s. 

557–558. 
335

 Tak A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. 

Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 100, Nb 176; Podobnie na ten temat A. Chłopecki, który określa security rów-

nież mianem instrumentu kapitałowego, por. A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papie-

rów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 843, Nb. 337, lub instrumentu rynku 

kapitałowego, por. A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 201. 
336

 Tak A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumań-

skiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 100, Nb 176.  
337

 W fundamentalnej pracy na temat amerykańskiego prawa papierów wartościowych i prawa spółek H.S. 

Bloomenthal i S. Wolff przytaczają znaną, choć nie bezdyskusyjną opinię, zgodnie z którą niemoc amerykańskich 

sądów w ukształtowaniu definicji security należy uznać za jedną z bardziej prominentnych porażek amerykań-

skiego prawa spółek, zob. H.S. Bloomenthal, S. Wolff, Securities and Federal Corporate Law, 2. ed., St. Paul 

(Minn.) 2001, § 2:2. Por. zwłaszcza przykłady orzeczeń uznających za securities: szkocką whiskey, kosmetyki, 

bobry, króliki, szynszyle, kutry rybackie, odkurzacze, aparaty telefoniczne na żetony i drzewa owocowe, przyto-
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 Normatywna definicja security znajduje się w sekcji 2 (a) (1) Securities Act (SA).
338

 Zgodnie z 

nią instrumentem finansowym jest m.in. (i) wszystkie rodzaje akcji (any stock);
339

 (ii) akcje własne 

(treasury stock);
340

 (iii) każda opcja put oraz call na jakikolwiek papier wartościowy (any put, call, 

[…] option or privilege on any security); (iv) warrant lub prawo do objęcia lub nabycia któregokol-

wiek z wymienionych wyżej papierów wartościowych (warrant or right to subscribe to or purchase, 

any of the foregoing (security – J.D.)).
341

 Ustalenie czy dany instrument jest instrumentem finanso-

wym ma duże znaczenie praktyczne. Instrumenty finansowe podlegają bowiem obligatoryjnej rejestra-

cji przez SEC oraz wymogom odnośnie transakcji z nimi związanych, stanowiącym fundament obrotu 

papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych.
342

 

 W świetle przytoczonych powyższej definicji nie ulega wątpliwości, że akcje przyznawane 

piastunom spółki jako forma equity-based compensation w ramach programu opcji menedżerskich 

oraz stanowiące instrument bazowy (underlying instrument) dla uprawnienia opcyjnego są papierami 

wartościowymi. Odmienna sytuacja może zachodzić w przypadku stock option, która – jak była mowa 

wcześniej – nie posiada jednolitej definicji normatywnej. Stock option nie była w zasadzie wymienia-

na explicite jako security do nowelizacji SA w październiku 1982 r.
343

 Do tego czasu znajdujące się w 

SA i SEA definicje security dotyczyły „any warrant or right to subscribe to or purchase”.
344

 W aktu-

alnym brzmieniu ustaw stock option mieści się w zakresie definicji security zawartej w sekcji 2 (a) (1) 

3) SA, jako option on stock, czyli opcja na akcje. Mimo to uznanie jej za instrument finansowy w ro-

zumieniu SA zależy od natury prawa z nią zintegrowanego.
345

 

                                                                                                                                                         
czone wraz z sygnaturami spraw w: T.L. Hazen, The Law of Securities Regulation, 4 ed., t. 1, St. Paul (Minn.) 

2002, s. 58–60. 
338

 15 U.S.C.A. § 77a. 
339

 Na temat uznania stock za securities w prawie amerykańskim zob. A. Chłopecki [w:] System Prawa Pry-

watnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 828, przyp. nr 

104, również A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym cz. 1, PPH 1995, Nr 7, s. 14 i 

powołana tam literatura 
340

 Normatywną definicję tresury stock zawiera New York Business Corporation Law w § 102 (14) o 

następującej treści: „Treasury shares” means shares which have been issued, have been subsequently acquired, 

and are retained uncancelled by the corporation. […]”, co wskazuje na zaproponowane tu nazewnictwo. Podob-

nie R. W. Hamilton, The law of corporations in a nutshell, St. Paul (Minn.) 1996, § 7.8., s. 146. Akcje te pozosta-

ją w rezerwie zarządu, zob. S. Sołtysiński, Akcje i obligacje jako instrumenty wynagrodzeń odroczonych dla 

kadry kierowniczej i pracowników w spółkach akcyjnych, Humanizacja Pracy – Zarządzanie Zasobami Ludzki-

mi 2000, Nr 6, s. 77. 
341

 Tożsamą w zakresie przedmiotowym, lecz nie identyczną definicję security zawiera § 78c (a) 10 Securi-

ties Exchange Act (S.E.A.) z 1934 r. Pod względem metodologicznym istotna jest również definicja equitable 

security zawarta w § 78c (a) 11 S.E.A., fragment dotyczący „any security convertible, with or without considera-

tion, into such a security [tj. any stock or similar security – przyp. J.D.] 
342

 Zgodnie z § 77 (a) SA każda transakcja zbycia instrumentów finansowych lub oferta ich zbycia podlega 

obowiązkowi rejestracji, chyba że SA przewiduje od tej reguły wyraźny wyjątek. Poprzez proces rejestracji 

instrumentów finansowych oraz związane z tym obowiązki udostępniania wszystkich istotnych informacji na ich 

temat (full and fair disclosure of material facts) spełniony jest najważniejszy cel, jakim jest ochrona inwestorów 

i rynku. Podmiotem odpowiedzialnym za udostępnianie informacji rynkowych jest SEC. Podstawowym doku-

mentem w tym przedmiocie jest Regulation S–K, która stanowi zbiór szczegółowych informacji przekazywanych 

przez emitenta do wiadomości publicznej, pełniąc rolę podstawowego źródła informacji dla inwestorów. 
343

 Por. np. LTV Federal Credit Union v. UMIC Government Securities, Inc., 704 fk.2d 199 (5th Cir.1983). 
344

 Szerzej na ten temat, zob. L. Loss, J. Seligman, T. Paredes, Securities Regulation, 4. ed., t. II, New York 

2007, s. 1103. Por. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym cz. 1, PPH 1995, Nr 7, 

s. 14. 
345

 W szczególności wymaga ustalenia, czy dana transakcja ma charakter inwestycyji według tzw. „testu 

Howey”, sformułowanego przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu SEC v. W.J. Howey Co. z 1946 r., zob. SEC v. 
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 W piśmiennictwie
346

 oraz oficjalnych stanowiskach SEC
347

 przeważa opinia, że udział kadry 

zarządzającej w programie opcji menedżerskiej oraz wywodzące się z tego uprawnienie pod postacią 

opcji jest samo w sobie co do zasady również security. Po przełomowym dla tej materii orzeczeniu w 

sprawie International Bhd. of Teamsters v. Daniel, SEC wyraźnie określiła, gdzie leżą granice prze-

słanek decydujących o uznaniu programu opcji menedżerskich za instrument finansowy.
348

 Ocena, czy 

dany program niesie ze sobą instrumenty mające charakter security, zależeć będzie w dużej mierze od 

tego, w jakim zakresie warunki programu są negocjowane indywidualnie, w jakim stopniu występuje 

funkcja motywacyjna oraz, jak szeroka jest grupa osób uprawnionych. Im mniejsza obecność wymie-

nionych elementów, tym bliżej przyznawanym opcjom do pojęcia security. Pogląd ten został potwier-

dzony w judykaturze.
349

 Powyższe stanowisko nie wywołuje żadnych wątpliwości, zwłaszcza jeżeli 

weźmie się pod uwagę twierdzenia, że każde prawo opiewające na instrument finansowy jest równo-

cześnie instrumentem finansowym.
350

 

 W efekcie można stwierdzić, że w przypadku programów opcji na akcje dla piastunów spółek 

akcyjnych występują dwa rodzaje instrumentów finansowych, albowiem prawo uznaje za security nie 

tylko akcje stanowiące instrumenty bazowe, lecz również prawa opcyjne, uprawniające do ich nabycia 

według ustalonych zasad.
351

 Nie istnieją natomiast wątpliwości odnośnie charakteru prawnego warran-

tów. Przyjmuje się bowiem pogląd o ich „dwoistej” naturze prawnej. Z jednej strony są one instru-

mentami finansowymi sui generis, z drugiej niosą ze sobą prawo nabycia innych instrumentów finan-

sowych.
352

 

3.1.2.4. Stock option jako opcja menedżerska 

 W amerykańskim piśmiennictwie istnieje rozbieżność w poglądach na temat charakteru praw-

nego stock option, jako instrumentu spełniającego funkcję opcji menedżerskiej. Znaczna część doktry-

ny określa ten instrument mianem prawa do nabycia akcji po oznaczonej cenie w przyszłości.
353

 Po-

                                                                                                                                                         
W.J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946): „An investment contract for purposes of the Securities Act means a con-

tract, transaction or scheme whereby a person investrs his money in a common enterprise and is led to expect 

profits solely from the efforts of the promoter or a third party.” 
346

 Zamiast wielu, zob. T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, 

BNA Corporate Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § V A 1; M.S. Sirkin, L.K. Cagney, Executive 

Compensation, New York 2004, § 5.02. [3]. 
347

 Securities Act Release No. 6188 z 1.2.1980. 
348

 International Bhd. of Teamsters v. Daniel, 439 U.S. 551 (1979). Szerzej na ten temat zob. T.L. Hazen, The 

Law of Securities Regulation, 4 ed., t. 1, St. Paul (Minn.) 2002, s. 82–84. 
349

 Fenoglio v. Augat, Inc., 50 F.Supp.2d 46 (D.Mass.1999). Sądy uznawały także za security ustną umowę 

opcji, zob. Wharf (Holdings) Ltd. v. United International Holdings, Inc., 121 S. Ct. 1776, 149 L. Ed. 2d 845 

(2001); oraz cały Employee Stock Option Plan, zob. Feret v. Corestates Financial Corp., 1998 WL 426560, 

[1998 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) § 90,267 (E.D. Pa. 1998). 
350

 Zob. L. Loss, J. Seligman, T. Paredes, Securities Regulation, 4. ed., t. II, New York 2007, s.1104: „[…] 

undoubtedly rights tp purchase securities are themselves securities even when they are not evidenced by any 

writing but are announced in a letter to a security holder.”  
351

 Por. A. S. Jacobs, Disclosure and Remedies Under the Securities Laws, St. Paul (Minn.) 2008, § 9:84. 
352

 Zob. L. Loss, J. Seligman, T. Paredes, Securities Regulation, 4. ed., t. II, New York 2007, s. 1104. 
353

 Tj. „the right to buy shares of stock at a specified price within a specified period of time.” Zamiast wielu 

zob. H.S. Bloomenthal, S. Wolff, Securities and Federal Corporate Law, 2. ed., St. Paul (Minn.) 2001, § 21:22.; 

G.S. Rehnert, The Executive Compensation Contract: Creating Incentive to reduce Agency Cost, 37 Stan.L.Rev. 

1147 (1985), s. 1179; M.S. Sirkin, L.K. Cagney, Executive Compensation, New York 2004, § 5.02. [1]; T.J. St. 

Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate Practice Series No. 
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dobne stanowisko zaprezentowane zostało w części orzecznictwa.
354

 Istnieje jednak grupa poglądów 

definiujących stock option, w rozumieniu opcji menedżerskiej, jako kontrakt zawierający takie właśnie 

uprawnienie.
355

 Z tego samego założenia wychodzi definicja share option, będącej odpowiednikiem 

stock option, zawarta w Financial Accounting Standard z 2004 r.
356

 Wydaje się, że rację należy przy-

znać stanowisku pośredniemu, zgodnie z którym przez stock option rozumie się prawo do nabycia 

akcji przez zapłatę określonej ceny w oznaczonym czasie, którego źródłem jest umowa.
357

 

Podsumowując wcześniejsze rozważania mające na celu dekodowanie treści i wskazanie de-

sygnatu pojęcia opcja menedżerska w prawie amerykańskim, należy stwierdzić, że terminowi temu 

odpowiada stock option, jednak nie w znaczeniu derywatu, lecz u p r a w n i e n i a  d o  n a b yc i a  a k -

c j i  s p ó ł k i  o  c h a r a k t e r z e  k o n t r a k t o w y m . Jednocześnie, jeżeli prawo to zostanie „ w b u -

d o w a n e ”  w i n s t r u me n t  ka p i t a ł o w y , samo przez się stanowić może security w rozumieniu 

amerykańskiej ustawy o instrumentach finansowych. Zatem posługując się pojęciem stock option, tak 

naprawdę odwołujemy się do instytucji „call option on a security”, o którym mowa w sekcji 2 (a) (1) 

3) SA, czyli po prostu option on stock. W powyższym świetle, nieuzasadniona byłaby próba konstru-

owania tego pojęcia osobno na gruncie prawa spółek oraz prawa papierów wartościowych. Najbardziej 

przydatną, funkcjonalną definicję stock option jako narzędzia wykonawczego programów opcji mene-

dżerskich przedstawił w piśmiennictwie amerykańskim B. Ellig.
358

 

 Stock option to również prawo majątkowe, które teoretycznie i co do zasady może być przed-

miotem obrotu. Należy mieć jednak na uwadze, że istota opcji menedżerskiej jako instrumentu moty-

wacyjnego przyznanego konkretnemu członkowi organu spółki zasadza się właśnie na o gr a n i c z e -

n i u  j e j  zb y wa l n o ś c i  na rzecz osób trzecich.
359

 

 Ustawy stanowe wymagają, aby rada dyrektorów nadawała tak wykreowanym instrumentom 

odpowiednią formę umożliwiającą udokumentowanie istniejącego prawa dla celów dowodowych lub 

na potrzeby jego wykonania.
360

 Zważywszy na powyższe można stwierdzić, że instrument ten wyka-

                                                                                                                                                         
75, St. Paul (Minn.) 2008, § II A.; W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations, St. Paul 

(Minn.) 2008, § 2137.30. 
354

 Scully v. Watts, Inc., 238 F3d 497 (CA3 2001); Hmelyar v. Phoenix Controls, 339 Ill App 3d 700, 791 

NE2d 695 (2003). 
355

 Tj. „contract pursuant to which one person (most often the issuer of the securities) grants to another (e.g., 

the employee) the right to purchase shares of stock at a fixed or otherwise determinable price.”Zamiast wielu 

zob. K.J. Murphy, Executive Compensation, 1998, s. 16; D.T. Rice, Ch.P. Ortmeyer, Securities Regulation 

Forms, St. Paul (Minn.) 2008, § 13.2; B. Hall, K.J. Murphy, The Trouble with Stock Options, Journal of Eco-

nomic Perspectives 2003, Vol. 17, Issue 3, s. 50; A.S. Jacobs, Disclosure and Remedies Under the Securities 

Laws, St. Paul (Minn.) 2008, § 9:84. 
356

 „A contract that gives the holder the right, but not the obligation, either to purchase (to call) or to sell (to 

put) a certain number of shares at a predetermined price for a specified period of time.” 
357

 Tj. „The right to purchase shares of common stock in accordance with an agreement, upon a payment of a 

specified amount.”, zob. Ch. Woelfel, Encyklopedia of Banking & Finance, 10th Edition, Chicago 1994, s. 1090, 

hasło: stock option. Pojęcie common stock jest tu użyte w znaczeniu „akcji zwykłych” w odróżnieniu do akcji 

uprzywilejowanych (preferred stock), zob. Ibidem, s. 232, 913. 
358

 „A stock option is the right (but not requirement) given to a person (optionee) by a company (grantor or 

optioner) to purchase (exercise) stipulated quantity (number) of shares of the company’s stock at a stated price 

(grant or strike price) over a prescribed period of time (exercise period) in accordance with stated eligibility 

periods (vesting requirements).” Tak B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New 

York 2007, s. 406. 
359

 B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 416. 
360

 Zob. pkt 3.1.4.1. 
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zuje dużą zbieżność prawnostrukturalną z instytucją warrantu. Nie ulega jednak wątpliwości, że z 

perspektywy wykładni dogmatycznej instrumenty te nie są tożsame, a prawo amerykańskie wyraźnie 

je rozróżnia. 

3.1.2.5. Pojęcie kontraktu opcyjnego 

 Czynności, do których wykonania spółka jest zobowiązana w ramach wdrażania programu 

opcji menedżerskich mają charakter wewnątrzkorporacyjny. Należy przez to rozumieć, że podjęcie 

uchwały przez radę dyrektorów lub zaaprobowanie programu w uchwale walnego zgromadzenia nie 

rodzi per se dla osoby zakwalifikowanej roszczenia do dostarczenia opcji. Opcja jako uprawnienie 

menedżera oraz podstawa roszczenia do przyznania wynagrodzenia w postaci akcji znajduje swoje 

źródło w k o n t r a k c i e  o p c y j n y m , określanym także mianem umowy opcji (stock option con-

tract/agreement).
361

 Stronami umowy są spółka przyznająca opcje oraz osoba uprawniona z opcji 

(optionee). W doktrynie i orzecznictwie amerykańskim utrwalone jest stanowisko, zgodnie z którym 

do kontraktu opcyjnego znajdują zastosowanie wszystkie reguły wykładni właściwe dla wszystkich 

kontraktów handlowych. Pogląd ten został potwierdzony w jednym z najgłośniejszych orzeczeń doty-

czących programów opcji menedżerskich.
362

 W związku z tym w stosunku do form wynagrodzenia 

kapitałowego zastosowanie znajduje wymóg zaistnienia consideration, czyli wykształconej w common 

law, kluczowej w amerykańskim prawie kontraktów, koncepcji zakładającej wzajemność świadczeń 

stron. 

 Umowy przywidujące przyznanie opcji menedżerskich są jednak tak specyficznymi kontrak-

tami, głównie z uwagi na ich dalekosiężne skutki dla spółek oraz akcjonariuszy, że w kilku istotnych 

judykatach wyrażano zapatrywanie idące dalej niż wymóg wzajemności świadczeń stron. Uważa się 

nieraz, że w przypadku umów opcyjnych zasadne jest wymaganie a d e k wa t n o ś c i  lub nawet 

e k wi wa l e n t n o ś c i  świadczeń stron. W efekcie rodzi to obowiązek, aby prezes spółki otrzymujący 

wysokie motywacyjne wynagrodzenie w formie opcji był w stanie faktycznie „odpłacić się” za nie 

spółce.
363

 W ważnym orzeczeniu w sprawie Rogers v. Hill z 1933 r. sąd orzekł, że przyznanie wyna-

grodzenia w ramach programu opcji menedżerskich, które nie znajduje odzwierciedlenia w wartości 

uzyskanej zwrotnie dla spółki, stanowi w rzeczywistości uszczuplenie jej majątku, które nie może 

zostać dokonane przez akcjonariusza większościowego bez zgody udziałowców mniejszościowych.
364

 

W praktyce konstrukcja programu opcji i kompozycja elementów składających się na szczegółowe 

postanowienia planu, powinny zapewniać, że zwrotne świadczenia członków organów spółki zostaną 

rzeczywiście wykonane i nie chodzi tu tylko o zapłatę ceny opcji.
365

 W istotnym i nieraz przywoływa-

nym judykacie w sprawie Kerbs v. California Eastern Airways z 1952 r., sąd wyraził przekonanie, że 

                                                 
361

 Szerzej na temat kontraktu opcyjnego w prawie amerykańskim, zob. R.A. Lord, Williston on Contracts, 

wyd. 4, Rochester 2000, § 51:25; W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations, St. Paul 

(Minn.) 2008, § 5575. 
362

 Gottlieb v. Heyden Chemical Corp., 33 Del. Ch. 82, 90 A.2d 660 (1952): „As we view stock option plans, 

they are governed by no new or unusual rules, but by the familiar principles of contract”. 
363

 Najważniejsze spośród wielu: Richardson v. Blue Grass Mining Co., 29 F. Supp. 658 (E.D. Ky. 1939); 

Dwyer v. Tracey, 118 F. Supp. 289 (N.D. Ill. 1954), Eliasberg v. Standard Oil Co., 23 N.J. Super. 431, 92 A.2d 

862 (Ch. Div. 1952),  
364

 Rogers v. Hill, 289 U.S. 582, 53 S. Ct. 731, 77 L. Ed. 1385, 88 A.L.R. 744 (1933). 
365

 Frankel v. Donovan, 35 Del. Ch. 433, 120 A.2d 311 (1956). 
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stworzenie jednego zestawu warunków lub przesłanek, jakie powinny spełniać wszystkie programy 

opcji menedżerskich nie jest możliwe z uwagi na różnorodność spółek oraz celów wiążących się z 

uchwaleniem każdego programu. Rozstrzygając sprawę sąd powinien wobec tego brać pod uwagę 

przede wszystkim poszczególne postanowienia danego programu przy uwzględnieniu indywidualnej 

sytuacji konkretnej spółki.
366

 

3.1.3. Rodzaje programów opcji menedżerskich 

Wśród programów opcji menedżerskich w prawie amerykańskim wyróżnić można incentive 

stock option plan oraz non-qualified stock option plan. Jest to podział logiczny, gdyż ma charakter 

kompletny i rozłączny. 

3.1.3.1. Incentive stock option plan 

 I n c e n t i v e  s t o c k  o p t i o n  (ISO), którą można określić mianem motywacyjnej opcji akcyj-

nej, jest ustawowym typem programu wynagrodzenia (statutory stock option plan). Szczegółowe wa-

runki programu motywacyjnego opartego na ISO są uregulowane w ustawie podatkowej Internal 

Revenue Code (I.R.C.),
367

 wiążącej z nim szczególne preferencje fiskalne.
368

 Z tego też powodu ISO 

jest typem kwalifikowanej opcji na akcje (qualified stock option). 

 Paragraf 422 (b) I.R.C. zawiera definicję normatywną incentive stock option. Zgodnie z jej 

brzmieniem mianem motywacyjnej opcji na akcje określić można przyznaną osobie fizycznej przez 

spółkę, spółkę wobec niej dominującą lub zależną, opcję nabycia akcji którejkolwiek z tych spółek 

pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Opcja może zostać przyznana osobie o statusie 

pracownika (employee), a więc zatrudnionej przez spółkę, spółkę wobec niej dominującej lub od niej 

zależnej (§ 422 (a) I.R.C.). Osobą zakwalifikowaną do programu (optionee) nie może być wobec tego 

outside director, menedżer lub konsultant, który nie jest zatrudniony w spółcę.
369

 

                                                 
366

 Kerbs v. California Eastern Airways, 33 Del. Ch. 69, 90 A.2d 652, 34 A.L.R.2d 839 (1952). Szerzej, zob. 

R. A. Lord, Williston on Contracts, 4. ed., Rochester 2000, § 51:25. 
367

 26 U.S.C.A. § 422. Internal Revenue Code jest aktem z zakresu prawa publicznego, jednak z uwagi na 

znaczenie tej regulacji dla omawianego zagadnienia zasadne jest przeanalizowanie instytucji motywacyjnej opcji 

akcyjnej z uwzględnieniem niektórych przepisów wspomnianej ustawy posiadających największe znaczenie z 

punktu widzenia niniejszej pracy. Konstatacja ta ma związek z przywołanymi wcześniej poglądami, że wybór 

rodzaju i struktura programu motywacyjnego są ściśle zależne od polityki podatkowej obowiązującej w chwili 

jego uchwalenia. Uzasadnione jest bowiem stwierdzenie, że na gruncie prawa amerykańskiego immanentną 

cechą programu opcji menedżerskich jest jego powiązanie z przepisami podatkowymi oraz uzależnienie jego 

warunków od konsekwencji fiskalno-rachunkowych dla spółki. Podobnie A. Szumański [w:] System Prawa Pry-

watnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 97, Nb 171; M.S. 

Sirkin, L.K. Cagney, Executive Compensation, New York 2004, § 5.02, D.T. Rice, Ch.P. Ortmeyer, Securities 

Regulation Forms, St. Paul (Minn.) 2008, § 13.4. 
368

 Pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek incentive stock option, dla pracownika nie 

powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego zarówno w następstwie przyznania opcji, jak ich wyko-

nania. Natomiast kwoty uzyskane ze sprzedaży akcji, na które opiewały opcje, stanowiące różnicę pomiędzy 

wartością rynkową akcji w dniu przyznania opcji oraz dniej sprzedaży akcji, są objęte podatkiem od zysków 

kapitałowych, a nie podatkiem dochodowym (§ 421 (a) (1) w zw. z § 422 (a) (1) I.R.C.). Spółka przyznająca 

opcje nie jest uprawniona do żadnych odliczeń podatkowych w momencie wykonania opcji oraz sprzedaży akcji 

przez pracownika, pod warunkiem, że działania pracownika będą zgodne z ustawowymi wymaganiami ISO (§ 

421 (a) (2) I.R.C.). Zob. T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, 

BNA Corporate Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § III A. 2. c. (1). 
369

 T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate Prac-

tice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § III A. 2. a. (1). 
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 Program wprowadzający opcję powinien zostać zaakceptowany uchwałą walnego zgromadze-

nia spółki w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających lub następujących po zainicjowaniu programu. 

Sama uchwała powinna natomiast szczegółowo ogólną liczbę przyznawanych akcji, oraz konkretne 

osoby lub stanowiska/grupy pracowników, zakwalifikowanych do programu. Program może zawierać 

klauzulę przewidującą automatyczne zwiększanie ilości przyznawanych akcji w trakcie jego trwania 

(evergreen plan), pod warunkiem określenia maksymalnej ilości akcji, które zostaną przyznane do 

momentu jego zakończenia. Dokument zawierający treść programu powinien mieć formę pisemną; 

dopuszczalna jest również forma elektroniczna (§ 422 (b) (1) I.R.C.). 

 Cena wykonania opcji (exercise price) nie może zostać ustalona poniżej wartości rynkowej 

(fair market value) akcji, na które opiewa (underlying stock), w dniu przyznania opcji (grant day). 

Jednakże w przypadku pracowników posiadających w tej dacie więcej niż 10% ogółu prawa głosu w 

spółce albo w spółce wobec niej dominującej lub zależnej, cena wykonania opcji nie może być niższa 

niż 110% wartości rynkowej akcji (§ 422 (c) (5) I.R.C.). 

 Ustalając cenę rynkową akcji rada dyrektorów powinna kierować się zasadami dobrej wiary 

przy uwzględnieniu swojego profesjonalizmu.
370

 Brakuje jednak ustawowych wytycznych odnośnie 

procedury wyznaczania tej wartości. W razie kontrowersji brane są pod uwagę wszystkie okoliczności 

towarzyszące działaniom i motywacjom dyrektorów.
371

 W przypadku spółek publicznych za wartość 

rynkową uznaje się cenę notowania akcji z dnia przyznania. W spółkach prywatnych rada dyrektorów 

może stosować wszystkie „rozsądne” metody wyceny akcji.
372

 Szczególne unormowanie przewiduje 

również swoiste domniemanie dobrej wiary podczas ustalania ceny wykonania opcji (§ 422 (c) (1)). 

 Opcja powinna zostać przyznana w ciągu dziesięciu lat od dnia zainicjowania programu lub 

jego uchwalenia przez akcjonariuszy, zależnie od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpiło wcze-

śniej. Jednocześnie sam program nie może trwać dłużej niż dziesięć lat, tzn. wykonanie opcji nie po-

winno następować po upływie wspomnianego okresu od dnia przyznania.
373

 

 W ramach ISO pracownik jest uprawniony do wykonania opcji o wartości nieprzekraczającej 

kwoty 100.000,00 USD w danym roku.
374

 Ponadto opcja z założenia jest niezbywalna (not transfera-

ble), za wyjątkiem nabycia w drodze spadkobrania; w każdym innym przypadku powinna zostać wy-

konana jedynie przez osobę zakwalifikowaną do programu za jej życia. 

 W celu otrzymania przywilejów podatkowych, osoba uprawniona nie może rozporządzić ak-

cjami w przeciągu dwóch lat od dnia przyznania opcji oraz jednego roku od dnia objęcia przez nią 

akcji. Ponadto pracownik powinien zachować swój status wobec spółki, spółki wobec niej dominują-

                                                                                                                                                         
369

 § 422 (c) (1) I.R.C.; zob. Keogh v. Commissioner, 63 T.C.M. (CCH) 2283 (1992). 
369

 Tak T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangemen 
370

 T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate Prac-

tice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § III A. 2. a. (2). 
371

 § 422 (c) (1) I.R.C.; zob. Keogh v. Commissioner, 63 T.C.M. (CCH) 2283 (1992). 
372

 Tak T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate 

Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § III A. 2. a. (2); por. również § 422 (c) (7) I.R.C.: „[…] fair mar-

ket value of stock shall be determined without regard to any restriction […]”. 
373

 § 422 (b) (3) I.R.C. Co istotne jednak, pracownik jest uprawniony do wykonania opcji, jeżeli nie minęło 

10 lat od jej przyznania nawet, jeżeli przyznający ją program przestał obowiązywać, tj. minęło więcej niż 10 lat 

od jego zainicjowania przez radę dyrektorów. 
374

 §§ 422 (d) (1), (3).I.R.C. Warto nadmienić, że prawo pozwala jednak połączyć wykonanie opcji z pro-

gramu ISO i NQSO, co umożliwia przekroczenie wskazanej kwoty. 
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cej lub zależnej w ciągu całego okresu począwszy od dnia przyznania do dnia wykonania opcji. Co 

istotne, wymogi ISO przewidują możliwość wykonania opcji również w ciągu trzech miesięcy od dnia 

rozwiązania umowy o pracę. 

 Co do zasady, ISO nie powinna być przyznana pracownikowi posiadającemu w chwili przy-

dzielenia opcji akcje uprawniające do wykonywania ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki lub spółki z nią powiązanej. Ograniczenie to nie znajdzie jednak zastosowania, gdy cena wyko-

nania opcji zostanie ustalona na poziomie co najmniej 110% godziwej wartości rynkowej instrumentu 

bazowego, a sama opcja będzie wykonalna dopiero po upływie pięciu lat od przyznania (§ 422 (b) (6) 

w zw. z § 422 (c) (5) I.R.C.).
375

 

3.1.3.2. Non-qualified stock option plan 

3.1.3.2.1. Pojęcie i charakterystyka non-qualified stock option plan 

 Drugą kategorią programu opcji menedżerskich jest program niekwalifikowany (n o n -

q u a l i f i e d  s t o c k  o p t i o n  p l a n , NQSO). Podstawową cechą odróżniającą NQSO od ISO jest brak 

powiązania tej konstrukcji prawnej ze specjalnymi przywilejami podatkowymi oraz, co do zasady, 

brak jednolitej regulacji ustawowej tej instytucji (non-statutory).
376

 W efekcie uzasadnione jest stwier-

                                                 
375

 Dodatkowe postanowienia dotyczące planu motywacyjnej opcji akcyjnej są dozwolone, o ile nie naruszają 

regulacji przewidzianej w §§ 421 i 422 I.R.C. Najczęściej stosowany jest mechanizm umożliwiający uiszczenie 

ceny wykonania opcji za pomocą posiadanych przez pracownika akcji spółki lub stock appreciation rights na 

akcje spółki (§ 422 (c) (4) (A) I.R.C.). Drugą grupę klauzul, których zamieszczenie jest dozwolone, a w zasadzie 

wręcz pożądane w planie o prawdziwie motywacyjnym charakterze, stanowią postanowienia uzależniające cenę 

wykonania opcji od osiągnięcia ustalonego wyniku ekonomicznego lub wiążące ją z wartością konkretnych 

indeksów giełdowych (indexed options). Warunki programu mogą także przewidywać zastrzeżenie na rzecz 

spółki prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji od pracownika lub przyznanie pracownikom specjalnych pożyczek 

mających na celu sfinansowanie zakupu opcji. Zmiana warunków programu, a także jego przedłużenie lub od-

nowienie są poczytywane jako przyznanie nowych opcji, jeżeli wiążą się z dodatkowymi korzyściami dla zakwa-

lifikowanych osób. W związku z tym dla zachowania ulg podatkowych modyfikacje wprowadzane w incentive 

stock option plan powinny odpowiadać ustawowym przesłankom programu (§ 424 (h) I.R.C.). Za nowe korzyści 

traktowane są m.in. zwiększenie całkowitej kwoty przyznanej pracownikowi przez program, wydłużenie czasu 

wykonania opcji lub zmiana sposobu wykonania, przyznanie dodatkowych świadczeń finansowych w związku z 

wykonaniem opcji. Zob. T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, 

BNA Corporate Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § III A. 2. a. (7) i (8). 
376

 Zyski osiągnięte w ramach NQSO co do zasady rodzą obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, w 

przeciwieństwie do korzystniejszego podatku od zysków kapitałowych, jak w przypadku ISO. Do NQSO nie 

znajdują bowiem zastosowania §§ 421 i 422 I.R.C., lecz § 83 I.R.C, będący przepisem o charakterze ogólnym, 

przewidującym obowiązek zapłaty podatku dochodowego w przypadku przeniesienia praw własności rzeczy lub 

praw na rzecz pracownika w związku z jego usługami świadczonymi na rzecz pracodawcy. W tym wypadku 

podatek naliczany jest w momencie wykonania opcji, co przyspiesza powstanie obowiązku podatkowego w 

porównaniu z momentem sprzedaży akcji. Kwotą podlegającą opodatkowaniu jest różnica pomiędzy wartością 

akcji a ceną wykonania opcji. Zastosowanie § 83 I.R.C. rodzi zarówno korzystne, jak i mniej korzystne konse-

kwencje podatkowe w porównaniu do ISO. W ramach NQSO pracownik nie jest związany sztywnymi terminami 

ustawowymi, w związku z czym może kontrolować w bardziej elastyczny sposób moment powstania obowiązku 

podatkowego. To wszelako nie zmienia faktu, że wykonanie opcji chronologicznie zawsze poprzedza sprzedaż 

akcji nabytych w ramach programu, zatem prawdopodobieństwo wcześniejszego powstania obowiązku podat-

kowego jest co do zasady nieuchronne. Ponadto, jeżeli w programach niekwalifikowanych podatkiem dochodo-

wym objęta jest różnica w wartości akcji i ceny wykonania opcji, to zysk osiągnięty w momencie sprzedaży 

akcji opodatkowany jest podatkiem od zysków kapitałowych. Takie rozwiązanie zwykle jest korzystne w przy-

padku dużego wzrostu wartości akcji. Natomiast w przypadku istotnej straty na wartości akcji może się okazać, 

że kwota uiszczonego wcześniej podatku dochochodowego jest nieproporcjonalnie wyższa w porównaniu do 

zysku ze sprzedaży akcji. Szerzej zob. D.T. Rice, Ch.P. Ortmeyer, Securities Regulation Forms, St. Paul (Minn.) 

2008, § 13.3. 
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dzenie, że każdy program opcji menedżerskich niespełniający warunków incentive stock option, a 

zarazem niebędący inną formą wynagrodzenia kapitałowego, stanowi non-qualified stock option 

plan,
377

 co przesądza o poprawnym z punktu widzenia zasad logiki charakterze zaprezentowanego 

podziału. 

 W amerykańskim piśmiennictwie niekwalifikowane programy opcji menedżerskich określane 

są nieraz mianem p r o s t yc h  p l a n ó w  o p c y j n yc h  (simple stock option plans), co budzić może 

wątpliwości. Konsekwencją braku ustalonego wzorca niekwalifikowanej opcji menedżerskiej jest 

strukturalna różnorodność tej instytucji. Nieobecność zachęt w postaci ulg podatkowych zrodził praw-

dziwą niejednolitość warunków oraz zasad konstruowania programów, składających się na tę katego-

rię wynagrodzenia. Elementami podlegającymi najczęstszym modyfikacjom w zależności od celu 

przyświecającego wdrożeniu danego programu są metody i termin wykonania opcji, mechanizmy 

wyznaczania cen wykonania opcji oraz rodzaje praw powiązanych z nabywanymi papierami warto-

ściowymi.
378

 Mając powyższe racjonalnym wydaje się wyjście z założenia, że stosowanie terminu 

proste plany opcji dla niekwalifikowanych programów opcyjnych jest logiczną antynomią. Twierdze-

nie to jest uzasadnione właśnie na gruncie konstrukcyjnej heterogeniczności tych instytucji, przejawia-

jącej się w ich skomplikowanym charakterze. 

 Pomimo tego, że z zastosowaniem niekwalifikowanych programów opcji menedżerskich nie 

wiążą się specjalne przywileje dla osób uprawnionych, konstrukcje te stały się dominującą w zastoso-

waniu formą wynagrodzenia kapitałowego. Fenomen ten można uzasadnić atrakcyjnymi uwarunko-

waniami fiskalno-rachunkowymi związanymi niejako „przy okazji” z ich praktycznym zastosowa-

niem.
379

 Do czasu uchwalenia w 2004 r. przez International Accounting Standard Bard (IASB), a 

następnie Financial Accounting Standard Board (FASB), nowych stanowisk dotyczących standardów 

rachunkowości w sprawie wynagrodzenia kapitałowego, spółki przyznając tzw. plain vanilla stock 

options, czyli opcje po cenie (at-the-money), których cena wykonania odpowiadała wartości rynkowej 

akcji, na które opiewały, nie ponosiły żadnych wydatków z tytułu programu na wynagrodzenie z 

punktu widzenia rocznego sprawozdania finansowego. W efekcie z perspektywy przepisów rachun-

kowych spółki wynagradzały kadrę zarządzającą lub szersze grupy pracowników wirtualnie za darmo 

i bez żadnych obciążeń dla rachunku zysków i strat. Co więcej, w momencie wykonania przez pra-

cownika non-qualified stock option, spółka była uprawniona do odliczenia z tego tytułu podatku do-

chodowego od osób prawnych. W rezultacie, miało to podwójnie korzystny wpływ na sprawozdanie 

                                                 
377

 Podobnie D.T. Rice, Ch.P. Ortmeyer, Securities Regulation Forms, St. Paul (Minn.) 2008, § 13.3. 
378

 Zob. T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate 

Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § II A. 1. 
379

 Wykorzystanie opcji nabycia akcji jako formy wynagrodzenia dla kadry menedżerskiej wiąże się z okre-

ślonymi konsekwencjami zarówno dla beneficjenta programu, jak i dla spółki, zwłaszcza w sferze praw i obo-

wiązków korporacyjnych, a także konsekwencjami podatkowymi i księgowymZastosowanie danej, a nie innej 

konstrukcji prawnej zależeć będzie w dużej mierze od tego, na którą ze stron przesuwa się wagę korzyści lub 

czyj interes dominuje w ramach przeprowadzanej transakcji. W efekcie, jeżeli na pierwszym miejscu brany jest 

pod uwagę interes spółki, to zastosowanie powinien znaleźć program jej „przyjazny”. Ta sama uwaga odnosi się 

do programów teoretycznie lub na pierwszy rzut oka korzystnych dla spółki, lecz w efekcie mogących nieść ze 

sobą pewne zagrożenia, ujawniające się w pespektywie długofalowej. Praktyka taka ma miejsce, gdy nienadzo-

rowana w dostatecznym stopniu kadra zarządzająca stosuje  t e c h n i k ę  „ k a m u f l a ż u ”  i pod pretekstem ad-

optowania rozwiązań korzystnych dla spółki, ukrywa prawdziwą wysokość swojego wynagrodzenia. Szerzej na 

ten temat, zob. L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Com-

pensation, Cambridge–London 2004. 
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finansowe spółki, lecz nie do końca odpowiadało rzeczywistości.
380

 W praktyce zatem „proste plany 

motywacyjne” nieraz okazywały się być ani proste, ani motywacyjne. 

3.1.3.2.2. Klasyfikacja non-qualified stock option plans 

 Najczęściej stosowanymi spośród wielu możliwych konstelacji NQSO są (i) opcja o ustalonej 

cenie (fixed-price stock option); (ii) opcja z dyskontem (discount option); (iii) opcja premium (pre-

mium priced option); (iv) opcja indeksowa (indexed option); oraz (v) opcja przepłacona (prepaid 

option). 

 Fixed-price option to kategoria non-qualified option, która zakłada przyznawanie opcje po 

cenie (at-the-money), których cena wykonania odpowiada wartości rynkowej instrumentu bazowego, 

czyli akcji (underlying instrument), na które opiewają. Opcje te, które zasadnym jest określać mianem 

opcji o stałej cenie są najczęściej przyznawanymi instrumentami w ramach programów opcji mene-

dżerskich. 

 Discount option to rodzaj niekwalifikowanej opcji menedżerskiej, której cena wykonania jest 

niższa od wartości rynkowej akcji spółki w dniu przyznania opcji. Odwrotnością discount option jest 

premium priced stock option, w której cena wykonania opcji przewyższa wartość rynkową akcji spółki 

w dniu przyznania opcji. 

 Indexed option jest rodzajem premium priced option. U podstaw tej konstrukcji leży powiąza-

nie ceny wykonania opcji z wartością wskazanego indeksu lub innych kwantyfikatorów. Mechanizm 

ten ma zapewnić, że dany program wynagrodzenia spełniać będzie in concreto funkcję motywacyjną 

oraz w sposób bardziej rzetelny odzwierciedlać efekty pracy kadry zarządzającej. Można bowiem 

zauważyć, że trudno mówić o wynagrodzeniu za wyniki pracy menedżera, w sytuacji gdy ceny akcji 

wszystkich spółek wzrastają wraz z rosnącymi indeksami giełdowymi w czasach dobrej koniunktury. 

W takiej sytuacji menedżer nie jest wynagradzany jedynie za osobisty nakład pracy na rzecz spółki; 

ciężko również stwierdzić, że cena akcji odzwierciedla tylko efekty pracy piastunów spółki. Programy 

z opcjami opartymi na indeksach mają zatem oddawać w sposób bardziej „sprawiedliwy” słuszność i 

celowość ustalania wysokości wynagrodzenia kadry zarządzającej na konkretnym poziomie. Ich zada-

niem jest zapobiegnięcie zgarnianiu przez piastunów spółki zysków, stanowiących nieraz kwoty o 

istotnym znaczeniu, na które sami nie zapracowali, otrzymując je niejako przy okazji dobrej koniunk-

tury gospodarczej (windfall gains).
381

 

 Natomiast, pr e p a i d  o p t i o n  jest rodzajem discount option, w której ustalony procent wyna-

grodzenia pracownika jest systematycznie odkładany na poczet obniżonej ceny wykonania opcji.
 382

 

3.1.4. Procedura uchwalenia programu opcji na akcje 

                                                 
380

 Por. M.S. Sirkin, L.K. Cagney, Executive Compensation, New York 2004, § 5.02. [1]. 
381

 Najczęściej stosowanymi wskaźnikami dla ustalenia ceny wykonania opcji w programach motywacyjnych 

są indeksy giełdowe (identified market index) np. S&P 500 lub DJIA. Możliwe jest również wykorzystywanie 

multiplikowanych wskaźników dla spółki przyznającej opcje oraz firmy będącej jej bezpośrednim konkurentem 

na rynku. W przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych lub działających w danym sektorze, możliwe jest również 

uzależnienie ceny wykonania opcji od wskaźników dla danego sektora np. spożywczego, paliwowego, chemicz-

nego, farmaceutycznego. Por. S. Johnson, Y. Tian, Indexed executive stock options, Journal of Financial Eco-

nomics 2000, Vol. 57, Issue 1, s. 35–64. 
382

 Szerzej na ten temat, zob. T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrange-

ments, BNA Corporate Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § II A. 1. 
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3.1.4.1. Wystawienie bądź emisja opcji i uprawnienia rady dyrektorów 

W związku ze złożoną konstrukcją prawną programu opcji menedżerskich zasadne jest prze-

śledzenie modelowego procesu jego kreacji, przy odwołaniach do prawa spółek stanu Delaware, No-

wy Jork i Kalifornii oraz do R.M.B.C.A.
383

 Nakreślenie ram prawnych instytucji powinno ułatwić 

uchwycenie istoty jej konstrukcji prawnej oraz natury jurydycznej.  

Na mocy § 122 (15) Del.Gen.Corp.L., spółki akcyjne, zgodnie z prawem stanu Delaware, są 

uprawnione do wprowadzania różnych form wynagrodzenia kapitałowego, m.in. programów opcji na 

akcje, programów nabywania akcji (stock purchase plans), programów bonusowych pakietów akcyj-

nych (stock bonus plan), programów motywacyjnych (incentive plans) oraz programów wynagrodze-

nia (compensation plans) dla któregokolwiek lub wszystkich z jej dyrektorów, officers oraz pracowni-

ków danej spółki albo jej spółki zależnej. W realizacji wspomnianych programów prawo Delaware 

upoważnia spółkę do wystawiania oraz emisji opcji lub warrantów uprawniających ich posiadaczy do 

nabywania wszystkich rodzajów akcji lub innych papierów wartościowych spółki, jeżeli nic innego 

nie wynika z jej certificate of incorporation.
384

 Taka emisja nie musi być co do zasady związana ze 

sprzedażą papierów wartościowych spółki. Przepisy wyraźnie jednak wymagają, aby rada dyrektorów 

określiła formę, w jakiej opcje lub warranty są przyznawane w celu umożliwienia ich dokumentacji. 

 Radzie dyrektorów przyznano szerokie uprawnienia w procesie kreowania programów opcji 

menedżerskich, do niej należy m.in. określenie warunków wydania akcji lub instrumentów finanso-

wych oraz wysokości wpłaty z tytułu przyznania papierów wartościowych (consideration). Zgodnie z 

Del.Gen.Corp.L. spółka może wydawać akcje jednej lub kilku klas oraz określać uprawnienia, przywi-

leje lub ograniczenia związane z akcjami danej klasy. Organem uprawnionym do dokonania emisji 

akcji jest rada dyrektorów, a upoważnienie do wydania akcji oraz autoryzowana kwota emisji są za-

warte w umowie spółki (§ 102 (a) (4) w zw. z § 151(a) i § 161 Del.Gen.Corp.L.). 

 Podobną regulację przewiduje § 6.24 (a) R.M.B.C.A., zgodnie z którym spółka może wyda-

wać prawa (rights),
385

 opcje lub warranty, uprawniające do nabycia akcji lub innych instrumentów 

finansowych spółki.
386

 Organem uprawnionym do ustalania warunków wydania tych instrumentów 

                                                 
383

 R.M.B.C.A. jest aktem o charakterze soft law, a nie ustawą powszechnie obowiązującą, stąd nie można 

mówić o jego wiążącym charakterze. W połowie lat czterdziestych XX w. American Bar Association (ABA) 

powołało komisję, która opracowała i opublikowała w 1946 r. pierwszy Modern Business Corporation Act 

(M.B.C.A.), który posłużył za wzór większości legislatur stanowych. W 1984 roku specjalna komisja powołana 

ponownie przez ABA dokonała znacznych zmian w jego treści, istotnie upodobniając go do statutu prawa spółek 

stanu Delaware. Tak sformułowany zbiór przepisów z zakresu prawa spółek kapitałowych, nazwany Revised 

Modern Business Corporation Act (R.M.B.C.A.), przyjęło według danych na 2005 r. trzydzieści osiem stanów. 

R. Hamilton, The law of corporations in a nutshell, St. Paul (Minn.) 1996, s. 19.  
384

 § 157 (a) Del.Gen.Corp.L. „ Subject to any provisions in the certificate of incorporation, every corpora-

tion may create and issue, whether or not in connection with the issue and sale of any shares of stock or other 

securities of the corporation, rights or options entitling the holders thereof to acquire from the corporation any 

shares of its capital stock of any class or classes, such rights or options to be evidenced by or in such instrument 

or instruments as shall be approved by the board of directors.” 
385

 Termin rights jest tu użyty dla określenia krótkoterminowych warrantów. Tak A. Hamilton: „Rights are in 

effect short term warrants”, zob. R.W. Hamilton, The law of corporations in a nutshell, St. Paul (Minn.) 1996, § 

7.12, s. 160. W gruncie rzeczy chodzi w tym przypadku o wyizolowane prawa do nabycia akcji w rozumieniu 

subscription rights. 
386

 § 6.24 (a) RMBCA „A corporation may issue rights, options, or warrants for the purchase of shares or 

other securities of the corporation. The board of directors shall determine (i) the terms upon which the rights, 

options, or warrants are issued and (ii) the terms, including the consideration for which the shares or other 
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oraz akcji wydawanych w ich zamian, w tym również wysokości wynagrodzenia z tego tytułu (consi-

deration), jest rada dyrektorów. Upoważnienie tego organu do wystawiania praw do nabycia akcji, 

opcji lub warrantów, obejmuje również wydanie akcji lub innych instrumentów finansowych, na które 

opiewają te pierwsze. Warunki wydania opcji lub warrantów powinny zostać określone w umowie 

spółki lub uchwale rady dyrektorów oraz w ten sam sposób sprecyzowane w dokumentach potwier-

dzających przyznanie powyższych praw. W szczególności zdefiniowane powinny zostać ramy czaso-

we programu, co do których prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń („time […] may be limited or 

unlimited in duration”), wysokość wpłaty na rzecz spółki z tytułu wykonania prawa z opcji lub war-

rantu, a także mechanizm jej wyliczenia („consideration (including a formula by which such conside-

ration may be determined) for which any such shares may be acquired from the corporation upon the 

exercise of any such right or option”). Szeroki zakres kompetencji rady dyrektorów uwidacznia się 

zwłaszcza w przepisie, zgodnie z którym dokonana przez dyrektorów wycena wartości opcji lub war-

rantów ma charakter ostateczny, jeżeli tylko nie wynika ona z oszustwa („In the absence of actual 

fraud in the transaction, the judgment of the directors as to the consideration for the issuance of such 

rights or options and the sufficiency thereof shall be conslusive”). Bardziej restrykcyjne przepisy do-

tyczące consideration obowiązują w Kalifornii, której ustawa prawa spółek wyraźnie wymienia 

przedmioty lub usługi mogące stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego za akcje.
387

 

 Ponadto uchwała rady dyrektorów może upoważnić wskazanego lub większą liczbę menedże-

rów do wyznaczenia innych menedżerów oraz pracowników spółki oraz spółek zależnych zakwalifi-

kowanych do programu opcji menedżerskich, a także do sprecyzowania przyznanych im opcji lub 

warrantów, pod warunkiem, wskazania ogólnej liczby opcji lub warrantów do rozdysponowania w 

takiej uchwale. Nie jest możliwe upoważnienie konkretnego menedżera do przyznania opcji lub war-

rantów jemu samemu. To nie wyklucza jednak stosowanych często praktyk polegających na wzajem-

nym „krzyżowym” przyznawaniu opcji lub warrantów przez upoważnionych menedżerów. 

3.1.4.2. Kapitał autoryzowany 

 Instytucją istotnie ułatwiającą realizację programów stock options jest kapitał autoryzowany 

(authorized capital). Statuty spółek określają wysokość kapitału zakładowego, „autoryzowanego” w 

ten sposób przez założycieli lub walne zgromadzenie oraz precyzują ilość składających się na niego 

akcji (authorized shares). W praktyce jednak tylko część akcji jest faktycznie wyemitowana, w wyni-

ku czego w ramach kapitału spółki można wyróżnić akcje autoryzowane wyemitowane (authorized 

issued shares) oraz niewyemitowne (authorized unissued shares). Kompetencja do uchwalenia zmiany 

w wysokości kapitału autoryzowanego leży po stronie akcjonariuszy. Natomiast na radzie dyrektorów 

w spółkach niepublicznych i publicznych spoczywa co do zasady swoboda emitowania akcji w ramach 

„zapasu” stworzonego przez nie do końca wyczerpany limit w ramach kapitału autoryzowanego. W 

spółkach publicznych uprawnienia te przysługują jednak akcjonariuszom w przypadku emisji mogą-

                                                                                                                                                         
securities are to be issued. The authorization by the board of directors for the corporation to issue such rights, 

options, or warrants constitutes authorization of the issuance of the shares or other securities for which the 

rights, options or warrants are exercisable.” 
387

 Por. § 410 (1) (a) Cal.Corp.Code: „money paid; labor done; services actually rendered to the corporation 

or for its benefit or in its formation or reorganization; debts or securities canceled; and tangible or intangible 

property actually received”. 
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cych doprowadzić do zmiany kontroli, chyba że emisja kierowana jest do nieoznaczonego kręgu adre-

satów w ramach publicznej oferty. Realizacja programu opcji menedżerskich w ramach instytucji ka-

pitału autoryzowanego może zostać przeprowadzona zarówno przy użyciu zarówno akcji wyemitowa-

nych (outstanding) oraz niewyemitowanych.
388

 

3.1.4.3. Uprawnienia walnego zgromadzenia 

 Analizując procedurę uchwalania programu opcji menedżerskich z perspektywy akcjonariu-

szy, teoretycznie wyróżnić można trzy modelowe role walnego zgromadzenia. Pierwsza może opierać 

się na braku aktywności walnego zgromadzenia w przyznawaniu opcji i przekazaniu radzie dyrekto-

rów pełnych kompetencji w tym przedmiocie.
389

 Drugim modelem udziału akcjonariuszy w procesie 

konstruowania programu opcji menedżerskich jest wymóg uchwalenia programu przez walne zgroma-

dzenie (stockholders ratification).
390

 Trzeci model ukształtowania roli akcjonariuszy w procesie 

uchwalania programu opcji menedżerskich opiera się na wymogu formalnej akceptacji programu 

(stockholders approval), która może mieć miejsce także po jego wprowadzeniu przez radę dyrekto-

rów. 
391

 

                                                 
388

 R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig, K.J. Hopt, H. Kanda, E.B. 

Rock, The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, wyd. 2, Oxford 2009, s. 193–

194. Z polskiego piśmiennictwa na temat kapitału autoryzowanego i rodzajów akcji autoryzowanych w prawie 

amerykańskim, zob. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 48–

49. Por. również uwagę na temat prawa niemieckiego w świetle rozwiązań amerykańskich w: M. Cejmer, D. 

Dąbrowski, Przesłanki nabywania akcji własnych przez spółki akcyjne, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka 

(red.), Europejskie prawo spółek, t. 1, Kraków 2004, s. 242, przyp. 195. 
389

 Prawo większości stanów nie wymaga od akcjonariuszy podejmowania merytorycznej uchwały w tym 

zakresie i, podobnie jak w Delaware, przekazuje to uprawnienie radzie dyrektorów. 
390

 Takie rozwiązanie przewiduje prawo spółek stanu Nowy Jork, Nadto, w przypadku publicznych spółek 

akcyjnych procedura ta wymaga zachowania pełnej zgodności z wymogami przewidzianymi w regulaminach 

giełd papierów wartościowych lub innych autoryzowanych systemów obrotu, zaś w przypadku niepublicznych 

spółek akcyjnych uchwały podjętej większością głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania (§ 505 (d) 

N.Y.Bus.Corp.Law). Co więcej, uchwała walnego zgromadzenia powinna przewidywać szczegółowe warunki 

(material terms and conditions) emisji opcji lub warrantów, w tym w szczególności ich liczbę, zasady zarządza-

nia i administrowania programem, warunki płatności za papiery wartościowe spółki, wydawania świadectw 

akcyjnych (certificates for shares), ograniczenia w zbywalności papierów wartościowych lub w prawie głosu w 

przedmiocie wypłaty dywidendy (§ 505 (d), (e) N.Y.Bus.Corp.Law). Por. T.J. St. Ville, Stock Options and Other 

Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § 

4.4. 
391

 Można wyróżnić trzy podstawowe powody, dla których rada dyrektorów jest zobowiązana lub decyduje 

się na uzyskanie akceptacji walnego zgromadzenia na proponowany przez dyrektorów program opcji menedżer-

skich. Pierwszy motyw ma istotne znaczenie praktyczne dla rady dyrektorów, gdyż uzyskanie zgody akcjonariu-

szy dla programu opcji stanowi o jego akceptacji przez spółkę. Gwarantuje to dyrektorom immunitet w przypad-

ku ewentualnych zarzutów dotyczących niezasadności, bezprawności lub rozrzutnego charakteru danego planu. 

Uznając potrzebę uchwalenia programu przez walne zgromadzenie rada dyrektorów przerzuca niejako ciężar 

odpowiedzialności z tytułu jego uchwalenia na inny organ. Ma to szczególne znaczenie dla możliwości zastoso-

wania powództw derywacyjnych, szczególnie przy uwzględnieniu doktryny trwonienia majątku spółki (waste of 

corporate assets doctrine) (zob. Michelson v. Duncan, 407 A.2d 211, 224, Del. 1979). Praktyka taka jest rów-

nież zalecana w przypadku wątpliwości odnośnie bezstronności członków rady dyrektorów lub występowania 

konfliktu interesów
 
(zob. Lewis, 699 A.2d 327; Beard v. Elster, 160 A.2d 731, Del. 1960). Dwa kolejne przy-

padki dotyczącą sytuacji, gdy poddanie programu pod głosowanie walnego zgromadzenia jest wymagane przez 

prawo oraz, gdy wymóg ten nie jest obligatoryjny, lecz prawo wiąże z akceptacją akcjonariuszy określone przy-

wileje np. podatkowe. Por. T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, 

BNA Corporate Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § 4.4. 
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 Sytuacje, w których obowiązkowe jest uzyskanie zgody akcjonariuszy spółki na wprowadze-

nie programu opcji menedżerskich dotyczą uchwalenia omawianego już incentive stock option plan 

oraz, gdy przewidują to przepisy szczególne. W przypadku publicznych spółek akcyjnych, których 

akcje, zgodnie z wymogami Securities Exchange Act, są zarejestrowane przez Securities and Exchan-

ge Commission, co do zasady każda transakcja dotycząca papierów wartościowych spółki powinna 

spełniać wymagania przewidziane w regulaminach danej giełdy, względnie zasadach National Asso-

ciation of Securities Dealers (NASD). W 2003 r. SEC zaakceptowała zmiany w regulaminach NYSE 

oraz NASDAQ, zaproponowane przez same giełdy, w przedmiocie obligatoryjnej zgody walnego 

zgromadzenia na uchwalenie jakiegokolwiek rodzaju equity-based compensation w spółce, a zwłasz-

cza programów opcji menedżerskich. W efekcie regulamin NYSE co do zasady wymaga zgody wal-

nego zgromadzenia, wyrażonego głosem większości akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% 

kapitału zakładowego, dla każdego programu przewidującego przyznanie nowowyemitowanych lub 

wykorzystanie akcji własnych spółki dla jej menedżerów lub dyrektorów.
392

 Akceptacji walnego 

zgromadzenia wymaga również wprowadzenie istotnych zmian w uchwalonym programie.
393

 Od regu-

ły tej istnieją nieliczne wyjątki dotyczące np. akcji przyznawanych menedżerom w związku z rozpo-

częciem przez nich świadczenia usług na rzecz spółki (employment inducement awards), niektórych 

stock grants dokonywanych w ramach transakcji M&A, programów obejmujących zakresem szersze 

grupy pracowników spółki (broad-based plans) lub gdy program opiera się na wykorzystaniu lub na-

byciu akcji własnych spółki.
394

 

3.1.4.4. Uprawnienia komitetu ds. wynagrodzeń 

 Jak wynika z wcześniejszych rozważań, radzie dyrektorów przysługuje szeroki zakres upraw-

nień w zakresie kształtowania wynagrodzenia kadry menedżerskiej sensu largo, a zatem obejmującej 

także członków rady dyrektorów. W efekcie takiego układu sił i kompetencji, zagadnienie wynagra-

dzania menedżerów przez spółkę może stanowić potencjalnie największy zbiór czynności oraz trans-

akcji zagrożonych konfliktem interesów (conflict of interest).
395

 Zapobiec temu mają k o mi t e t y  d o  

s p r a w  w y n a g r o d z e ń
396

 (compensation committees), wymagane przez niektóre legislatury stano-
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 § 303A (8) NYSE Listed Company Manual. Warto nadmienić, że regulamin NYSE stosuje szeroką 

definicję wynagrodzenia kapitałowego, określając tym mianem „any plan or other arrangement that provides for 

the delivery of equity securities (either newly issued or treasury securities) of the listed company to an employee, 

director or other service provider as compensation for services”. 
393

 Przez „istotną zmianę” (material revision) rozumieć należy m.in. zwiększenie ilości akcji przyznawanych 

w ramach programu, zróżnicowanie form wynagrodzenia w ramach programu, zwiększenie liczby osób zakwali-

fikowanych do programu oraz wydłużenie czasu jego trwania, zmiany uchylające postanowienia zakazujące 

przewartościowanie opcji lub zmieniające cenę ich wykonania. 
394

 Jednocześnie, regulaminy NYSE i NASDAQ przewidują dla programów wynagrodzenia kapitałowego 

nieobjętych obligatoryjną uchwałą walnego zgromadzenia, wymóg zaakceptowania programu przez funkcjonu-

jący w spółce niezależny komitet ds. wynagrodzeń lub przez większość bezstronnych dyrektorów. Regulaminy 

te wymagają również każdorazowej zgody akcjonariuszy w przypadku programów zawierających mechanizmy 

automatycznego zwiększenia ilości przydzielanych akcji (evergreen plans), automatycznych przydziałów akcji 

(formula plans), jeżeli program został uchwalony na okres przekraczający dziesięć lat lub nieokreślających w 

ogóle ostatecznej ilości akcji, które zostaną przydzielone w przyszłości (discretionary plans). Szerzej na ten 

temat, zob. T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate 

Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § IV C. 2. d. (1). 
395

 Tak F.A. Gevurtz, Corporation law, St. Paul (Minn.) 2000, s. 357. 
396

 Innymi najczęściej występującymi komitetami w radach dyrektorów są: komitet ds. nominacji, komitet ds. 

audytu, komitet ds. corporate governance oraz executive committee. 
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we (§ 141 (c) Del.Gen.Corp.L.) lub, co ma miejsce częściej, ustanawiane przez radę dyrektorów na 

mocy upoważnienia zawartego w umowie albo regulaminie spółki (§ 8.25 RMBCA). Zadaniem człon-

ków komitetu jest ustalanie wysokości wynagrodzenia najwyższego szczebla kadry zarządzającej 

spółki, a także m.in. określanie lub akceptowanie warunków programów opcji menedżerskich. 
397

 

3.1.4.5. Doktryna business judgment rule oraz fiduciary duties dyrektorów 

 Orzecznictwo sądowe pełni istotną rolę w oddziaływaniu na praktyki kształtowania wynagro-

dzenia kadry zarządzającej spółek kapitałowych. Na piastunach spółki co do zasady spoczywają f i -

d u c i a r y  d u t i e s , czyli obowiązki piastunów wynikające z stosunku zaufania i powiernictwa wobec 

spółki oraz akcjonariuszy.
398

 Doktryna obowiązków fiducjarnych i narosła wokół niej judykatura sta-

nowią w amerykańskim prawie spółek istotny katalizator dla szerokiego zakresu uprawnień powierzo-

nych radzie dyrektorów. Teoretyczna podbudowa tej doktryny wzmocniona jest równie silnie zako-

rzenionymi koncepcjami: o b o wi ą z ku  n a l e ż y t e j  s t a r a n n o ś c i  (duty of care) oraz o b o wi ą z k u  

l o j a l n o ś c i  w o b e c  s p ó ł k i  (duty of loyalty). Na powyższe koncepcje nakłada się natomiast dok-

tryna b u s i n e s s  j u d g me n t  r u l e , która w uproszczeniu polega na sądowym uznaniu słuszności 

decyzji piastunów spółki oraz prymatu oceny biznesowej dokonanej przez osoby powołane do kiero-

wania spółką, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.
399

 

 Zasada business judgment rule oraz koncepcja obowiązków fiducjarnych mają szczególnie 

istotne znaczenie dla problematyki płacy piastunów spółki. Sądy zwykły uznawać, że dyrektorzy spół-

ki dochowują obowiązku należytej staranności, jeżeli przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia działa-

ją w dobrej wierze, po starannym zapoznaniu się z wszystkimi istotnymi dokumentami, mogącymi 

mieć wpływ na ich decyzję, oraz podejmując swoje decyzje, kierują się przekonaniem, że leżą one w 

interesie korporacji.
400

 W takiej sytuacji w interesie rady dyrektorów wskazane jest, aby jej członko-

wie mogli zapoznać się z pełną dokumentacją dotyczącą danego programu oraz, by mieli odpowiednio 

dużo czasu na przeanalizowanie zaprezentowanych informacji. Zagadnienia wymagające specjali-

                                                 
397

 Zgodnie z utrwaloną zasadą dyrektorzy wchodzący w skład komitetu ds. wynagrodzeń powinni być nieza-

leżni (independent/desinterested directors). Dyrektywę taką zawiera § 3A.05(b) ALI Principles of Corporate 

Governance, rekomendujący, aby komitet składał się z osób niebędących menedżerami ani pracownikami spółki. 

Nie są również wskazane osoby pozostające w znaczących relacjach z senior executives. W § 9 ABA Corporate 

Director's Guidebook znajduje się zalecenie, aby w skład komitetu ds. wynagrodzeń wchodzili tylko dyrektorzy 

niewykonawczy. Jako potencjalni kandydaci brani są jednak pod uwagę członkowie ścisłego menedżmentu, tj. 

dyrektorzy wykonawczy innych spółek. Ostatnie zalecenie nie jest jednak neutralne z punktu widzenia corporate 

governance; może również skutkować wobec spółki dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi lub ogranicze-

niem przywilejów podatkowych. Szerzej na ten temat, zob. W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of 

Corporations, St. Paul (Minn.) 2008, § 551. 
398

 Dodatkowe rozważania na temat teorii fiduciary duties w polskim piśmiennictwie, por. A. Radwan, Prawo 

poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 84–85; M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału za-

kładowego, Warszawa 2004, s. 51. 
399

 W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stanu Delaware wyjaśnił, że doktryna business judgment rule zasa-

dza się na domniemaniu, iż podczas podejmowania decyzji w imieniu i na rzecz spółki, dyrektorzy, posiadając 

odpowiednie i kompetentne informacje, działają w dobrej wierze oraz w słusznym przekonaniu, że przedmioto-

wa decyzja podejmowana jest w interesie spółki (zob. Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 872 Del. 1985). 

Wymaga zatem podkreślenia, że jeżeli zasada ta ma charakter domniemania, to jest ono zastrzeżone na korzyść 

dyrektorów. Wobec tego ciężar wykazania niesłuszności lub wadliwości decyzji dyrektorów spoczywa na powo-

dzie, co istotnie może utrudnić postępowanie w tym przedmiocie. 
400

 Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984). 
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stycznej wiedzy mogą również wymagać wcześniejszej opinii prawnika spółki lub wewnętrznych lub 

zewnętrznych konsultantów ds. wynagrodzeń.
401

 

 Bardziej skomplikowanie przedstawia się zagadnienie ustalania wynagrodzenia na styku z 

obowiązkiem lojalności. Sądy stosują restrykcyjną wykładnię tej koncepcji w przypadku rad dyrekto-

rów przyznających wynagrodzenie osobom wchodzącym w ich skład, zwłaszcza jeżeli decyzje podej-

mowane są przez dyrektorów odnoszących korzyści z zaakceptowanych przez radę planów lub jeżeli 

naruszone są procedury przewidziane przez kodeksy stanowe lub akty korporacyjne spółki. W razie 

ewentualnego sporu sądowego, na pozwanym dyrektorze spoczywa obowiązek udowodnienia, że ist-

nieje rozsądny związek (reasonable relationship) pomiędzy wysokością przyznanego wynagrodzenia 

a jego świadczeniami na rzecz spółki. Jeżeli okaże się, że przyznanie wynagrodzenia miało charakter 

czynności z samym sobą (self-dealing), nadto bez słusznego uzasadnienia, program opcji menedżer-

skich może zostać unieważniony jako naruszenie obowiązku lojalności oraz stosunku zaufania wobec 

spółki (breach of fiduciary duty).
402

 Nadto, jeżeli nie jest możliwe wykazanie, że decyzja była podej-

mowana uczciwie lub w dobrej wierze oraz w po rozważeniu wszystkich dostępnych informacji, ist-

nieją przesłanki do wyłączenia stosowania business judgment rule. Sama ta okoliczność nie daje jed-

nak dostatecznej podstawy do automatycznego unieważnienia konkretnego programu wynagrodzenia. 

Na takim etapie sądy w praktyce analizują zakwestionowane programy, odwołując się do tzw. entire 

fairnes test, w ramach którego na dyrektorach tym razem spoczywa ciężar dowodu, że program został 

uchwalony przez radę dyrektorów na uczciwych zasadach.
403

 Istotnymi elementami branymi pod uwa-

gę w takiej procedurze, są m.in. rentowność spółki, indywidualne osiągnięcia dyrektorów, zakres ich 

obowiązków oraz odpowiedzialności, ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także poziom 

wynagrodzeń w firmach konkurencyjnych z tej samej branży.
404

 

 W odwrotnym scenariuszu, podtrzymanie przez sąd danego programu przy zastosowaniu do-

mniemania wynikającego z business judgment rule, względnie brak wykazania naruszenia obowiązku 

należytej staranności lub stosunku zaufania, nie muszą oznaczać z góry zakończenia postępowania. 

Może się bowiem zdarzyć, że okoliczności danej sprawy przemawiają za uznaniem programu wyna-

grodzenia za t r wo n i e n i e  ma j ą t ku  s p ó ł k i  (waste of corporate assets).
405

 

 

 

                                                 
401

 T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate Prac-

tice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § IV B.1.a. 
402

 T.J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate Prac-

tice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § IV B.1.a. 
403

 Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 710 (Del. 1983). 
404

 Giannotti v. Hamway, 387 S.E.2d 725, 731–732 (Va. 1990); por. T.J. St. Ville, Stock Options and Other 

Equity–Based Compensation Arrangements, BNA Corporate Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § IV 

B. 2. 
405

 W głośnej i bulwersującej opinię publiczną sprawie wynagrodzenia M. Eisnera, prezesa Walt Disney 

Company, sąd wyraził pogląd, zgodnie z którym program opcji menedżerskich w tak szerokim stopniu przewi-

dywał jednostronne zastrzeżenie korzyści na rzecz dyrektora, że żaden profesjonalny przedsiębiorca nie mógł 

obiektywnie ocenić go za przewidujący proporcjonalnie świadczenie wzajemne wobec spółki. Zob. In re Walt 

Disney Co. Derivative Litig., 731 A.2d 342, (Del. Ch. 1998). Por. Glazer v. Zapata Corp., 658 A.2d 176, 183 

(Del. Ch. 1993); Zupnick v. Goizueta, 698 A.2d 384 (Del. Ch. 1997); Blish v. Thompson Automatic Arms Corp., 

64 A.2d 581 (Del. 1948). 
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3.1.4.6.  Programy opcji menedżerskich a prawo poboru 

 W kontekście kompetencji rady dyrektorów i akcjonariuszy w związku z uchwalaniem pro-

gramów opcji menedżerskich istotnym zagadnieniem są regulacje dotyczące prawa poboru (preemp-

tive right), rozumianego jako prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez dotychczasowych akcjonariu-

szy.
406

 Historycznie instytucja ta została ukształtowana w amerykańskim prawie spółek drogą orzecz-

nictwa sądowego, jednak na przestrzeni lat w związku z odmiennym zakresem i celem zastosowania 

prawa poboru w spółkach publicznych i prywatnych, ustawodawstwo stanowe przyznało decydujący 

głos w przedmiocie zastosowania prawa poboru założycielom spółki. Prawo spółek wielu stanów nie 

przewiduje ustawowego prawa poboru, chyba że założyciele spółki zdecydują się na jego zastosowa-

nie poprzez wyraźne sformułowanie tego w umowie spółki (model opt-in).
407

 Taki system obowiązuje 

w Delaware i Kalifornii oraz został przyjęty w R.M.B.C.A. Inne legislatury stanowe zastrzegają prawo 

poboru, przyznając założycielom spółki możliwość jego wyłączenia w certificate of incorporation 

(model opt-out).
408

 Co istotne jednak, duża część kodeksów stanowych tak czy inaczej wyłącza prawo 

poboru w odniesieniu do emisji akcji lub innych instrumentów finansowych w ramach opcji przyzna-

nych piastunom lub pracownikom spółki jako equity-based compensation.
409

 Wobec powyższego 

stwierdzić należy, że w prawie amerykańskim instytucja prawa poboru została lege non distinguente 

wyłączona w odniesieniu do programów opcji menedżerskich. 

3.1.4.7. Techniki wykonania opcji menedżerskiej 

 Zagadnieniem o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia osoby uprawnionej z programu 

opcji menedżerskiej jest sposób wykonania opcji przyznanej w ramach programu.
410

 Tradycyjnie naj-

prostszym sposobem jest złożenie spółce przygotowanego wcześniej wzoru oświadczenia wraz z do-

wodem zapłaty ceny wykonania opcji. Z taką czynnością może się jednak wiązać konieczność wyasy-

gnowania sum, których zgromadzenie przy większych ilościach wykonywanych opcji oraz nabywa-

nych akcji sprawić może dodatkowe utrudnienia w finansowania transakcji.
411

 W konsekwencji prak-

tyka wykształciła kilka zastępczych technik wykonania opcji, różniące się właściwością sposobu fi-

nansowania tej czynności. Niektóre programy przewidują przyznawanie członkom organów pożyczek 

                                                 
406

 Szerzej na temat prawa poboru w prawie amerykańskim, zob. A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyj-

nej, Warszawa 2004, s. 77–88. 
407

 § 406 Cal.Corp.Code; § 102 Del.Gen.Corp.L.; § 1530 Pa.Stat., § 6.30 (a) RMBCA: „The shareholders of 

a corporation do not have a preemptive right to acquire the corporation’s unissued shares except to the extent 

the articles of incorporation so provide”. 
408

 § 302A.413 Minn. Stat. Ann.; art. 2.22–1 Tex. Bus. Corp. Act. 
409

 Jako wzór zob. § 6.30 (b) (3) RMBCA: “There is no preemptive right with respect to: (i) shares issued as 

compensation to directors, officers, agents, or employees of the corporation, its subsidiaries or affiliates: (ii) 

shares issued to satisfy conversion or option rights created to provide compensation to directors, officers, 

agents, or employees of the corporation, its subsidiaries or affiliates”. 
410

 Szerzej na temat technik wykonania opcji w prawie amerykańskim, zob. D.T. Rice, Ch.P.Ortmeyer, Se-

curities Regulation Forms, St. Paul (Minn.) 2008, § 13.6.; T. J. St. Ville, Stock Options and Other Equity–Based 

Compensation Arrangements, BNA Corporate Practice Series No. 75, St. Paul (Minn.) 2008, § VI A; M.S. Sir-

kin, L.K. Cagney, Executive Compensation, New York 2004, § 5.02. [6]. 
411

 Niech ilustrucją dla powyższego stwierdzenia będzie pakiet opcji menedżerskich prezesa Apple Inc., 

Steve’a Jobs’sa, wyceniony w 2001 r. przez magazyn Forbes na 8 7 2  m l n  U S D , por. Hall B., Six Challenges 

in Designing Equity–Based Pay, „Journal of Applied Corporate Finance” 2003, Vol. 15, 

http://ssrn.com/abstract=424170, s. 30. 

http://ssrn.com/abstract=424170
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(loans) lub nagród pieniężnych (cash awards), które przyznają środki umożliwiające wykup opcji. 

Należy jednak nadmienić, że § 402 SOA wprowadził co do zasady zakaz przyznawania piastunom 

spółek pożyczek oraz nagród o takim charakterze. Często wykorzystywaną techniką jest stock swap, 

określana również mianem stock-for-stock exercise, polegająca na uiszczeniu wartości ceny wykona-

nia ekwiwalentem wartości posiadanych przez uprawnionego akcji spółki. Co oczywiste, metoda ta 

może zostać wykorzystana pod warunkiem wcześniejszego nabycia przedmiotowych akcji. Stock 

option pyramiding zakłada systematyczne wykonywanie drobniejszych „pakietów” opcji oraz sprze-

daż nabytych w ten sposób akcji, a następnie finansowanie z tego źródła wykonania pozostałych opcji 

aż do wyczerpania przyznanego limitu opcji. Najpopularniejsze sposoby dotyczą b e z go t ó w k o w e -

g o  (cashless exercising) wykonania opcji. W podstawowej odmianie tej metody uprawniony składa 

spółce oświadczenie o wykonaniu opcji, po czym spółka niemal automatycznie przekazuje, na mocy 

upoważnienia od uprawnionego, zlecenie sprzedaży nabytych przez niego akcji do ustalonego wcze-

śniej brokera. Tym samym wartości uzyskane ze sprzedaży akcji finansują wykonanie opcji. Drugim 

rodzajem bezgotówkowego wykonania opcji jest tzw. tandem, czyli jednoczesne przyznanie upraw-

nionemu opcji oraz stock appreciation rights (SAR).
412

 

3.2. Program opcji menedżerskich w prawie niemieckim 

3.2.1. Znaczenie niemieckiej regulacji programów opcji menedżerskich 

 Niemiecka regulacja problematyki programów opcyjnych ma szczególne znaczenie z polskiej 

perspektywy. Trudno kwestionować, że polskie prawo spółek wzorowane jest na ustawach niemiec-

kich.
413

 Współcześnie tę niebudzącą żadnych wątpliwości okoliczność potwierdzają autorzy k.s.h.
414

 

Ponadto, niemieckiego ustawodawcę wyróżnia wysoka responsywność na wyzwania stawiane przez 

obrót gospodarczy i praktycznych potrzeb wynikające ze zmieniających się dynamicznie warunków 

rynkowych. Przejawia się ona w umiejętności sprawnego reformowania prawa spółek, również w 

oparciu o transponowanie instytucji z obcych systemów prawnych. Jest to szczególnie istotne w świe-

tle wpływu amerykańskiego prawa spółek i rynku kapitałowego na praktyki korporacyjne w Niem-

                                                 
412

 SAR jest programem akcji wirtualnej więc z jego wykonaniem wiąże się wypłacata pieniężnego ekwiwa-

lentu „przyznanego” pakietu akcji, a nie dostawa papierów wartościowych. Środki zgromadzone w wyniku wy-

konania SAR slużą w dalszej kolejności do sfinansowania wykonania opcji. 
413

 Fakt ten potwierdza nie tylko okoliczność, że wiele przepisów kodeksu handlowego, na którym został 

oparty k.s.h., stanowiło wierne odzwierciedlenie ich niemieckich odpowiedników lub było nimi silnie inspiro-

wane. M. Allerhand w słowie wstępnym do swojego Komentarza stwierdza wyraźnie, że „Polski Kodeks Han-

dlowy wzorowany jest na prawie niemieckim […]” i z tego samego powodu „wielką pomoc przy wykładni k.h. 

może więc oddać literatura niemiecka, a zwłaszcza wielkie komentarze i judykatura Sądu Rzeszy”. Zob. M. 

Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, s. VIII. 
414

 S. Sołtysiński zaznaczył, że zgodnie z przeważającym w Komisji Kodyfikacyjnej poglądem „źródłem in-

spiracji dla konkretnych rozwiązań prawnych powinny być wiądące ustawodawstwa kontynentalne, w szczegól-

ności prawo niemieckie [...]”, (zob. S. Sołtysiński, Kodeks spółek handlowych (Podstawowe założenia), PiP 

2000, Nr 11, s. 6. Por. również S. Sołtysiński, Sources of Foreign Inspiration in the Draft of the Polish Company 

Law (1999) [w:] T. Baums, K.J. Hopt, N. Horn, Corporations, Capital Markets and Business Law. Liber Amico-

rum Richard M. Buxbaum, Londyn–Haga–Boston, 2000, s. 534–536, 544). A. Szumański dodał, że k.s.h „należy 

do tradycji tzw. prawa kontynentalnego (zwłaszcza prawa niemieckiego)”, (tak A. Szumański, Nowe polskie 

prawo spółek handlowych, PPH 2001, Nr 1, s. 4). Podobne poglądy wyrażają inni przedstawiciele doktryny, 

Zob. m.in. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 68; A. Rad-

wan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 39. 
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czech, znajdujące następnie odzwierciedlenie w prawie stanowionym.
415

 Dobrą ilustracją wspomnia-

nych procesów są zmiany wprowadzone ustawą o kontroli i przejrzystości stosunków w obrębie 

przedsiębiorstw,
416

 której zasadniczymi celami było wzmocnienie niemieckiego rynku kapitałowego 

oraz usprawnienie kontroli nad działalnością spółek akcyjnych.
417

 Jednocześnie akt ten unormował 

instytucję opcji na akcje (Aktienoption) w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie rynku, w ramach 

którego spółki uchwalały programy opcji menedżerskich przy użyciu mniej korzystnych z punktu 

widzenia praktyki papierów wartościowych zamiennych na akcje. Wykładnia niemieckiego prawa 

spółek i analiza poglądów tamtejszej doktryny prezentują cenną wartość naukową zważywszy również 

na bogate opracowanie analizowanego tematu w Niemczech, co pozostaje w kontraście z piśmiennic-

twem krajowym.
418

 Uwaga to odnosi się zresztą nie tylko do tematyki programów opcji menedżer-

                                                 
415

 Zjawisko wpływu amerykańskiego prawa spółek na system niemiecki opisuje szczegółowo J. v. Hein, Die 

Rezeption US–amerikanischen Gesellschaftsrechts in Deutschland, Tübingen 2008. Na temat wpływu amery-

kańskiej koncepcji stock option plan na rozwiązania niemieckie zob. ibidem, s. 232–234. 
416

 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich vom 27. April 1998, (KonTraG), BGBl. I, 

s. 786. 
417

 Tak M. Lutter [w:] S. Hambura, A. Łukasik, Niemieckie ustawy o spółce z o.o. i spółce akcyjnej, War-

szawa 1999. 
418

 Ilość publikacji na temat programów opcji menedżerskich w prawie niemieckiem jest imponująca. Z naj-

ważniejszych opracowań monograficznych w piśmiennictwie prawniczym zob. D. Weiß, Aktienoptionspläne für 

Führungskräfte, Köln 1999; J. Wulff, Aktienoptionen für das Management: deutsches und europäisches Recht, 

Köln 2000; T. Baums, Aktienoptionen für Vorstandsmitglieder, Osnabrück 1996; K. Deutschmann, Vergütungs-

halber gewährte Aktienoptionen im deutschen und US–amerikanischen Steuerrecht, Baden–Baden 2000; C. 

Fach, Die Zulässigkeit von Bindungsklauseln im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen, Frankfurt am Main–

Berlin–Bern–Wien 2007; O. Grimm, Mitarbeitervergütung durch Aktienoptionen, Berlin 2007; J. Zitzewitz, 

Stock Options, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Wien 2003; S. Friedrichsen, Aktienoptionsprogramme für 

Führungskräfte, Köln 2000; H. Harrer (red.), Mitarbeiterbeteiligungen und Stock–Option–Pläne, München 

2000; K. Leuzinger, Aktienoptionen im Arbeitsverhältnis, Berlin 2005; J.W. Michel, Stock Options in Deutsch-

land, Würzburg 1999; Schmeisser W., Aktienoptionsprogramme als Vergütungskomponente, Monachium 2004; 

A.K. Achleitner, P. Wollmert (red.), Stock Options, Stuttgart 2002; E. Jäger, Aktienoptionen und Optionsschei-

ne, München 1990; M. Kessler, T. Sauter, Handbuch Stock Options. Rechtliche, steuerliche und bilanzielle Dar-

stellung von Stock-Option-Plänen, München 2002; M. Käpplinger, Inhaltskontrolle von Aktienoptionsplänen, 

Baden–Baden 2003. Z wybranych artykułów zob. Adams, Aktienoptionspläne und Vorstandsvergütungen, ZIP 

2002, s. 1325 i n.; Claussen, Stock Options – quo vadis?, FS Horn, 2006, s. 313 i n.; U. Hüffer, 

Aktienbezugrsrechte als Bestandteil der Vergütung von Vorstandsmithliedern und Mitarbeitern – gesellschafts-

rechtliche Analyse, ZHR 161 (1997), 212; M. Lutter, Aktienoptionen für Führungskräfte – de lege lata und de 

lege ferenda, ZIP 1997; T. Baums, Aktienoptionen für Vorstandsmitglieder, FS Claussen, 1997, s. 3 i n.; H. Hir-

te, Ausgewählte Fragen zu Stock-option-Plänen und zum Erwerb eigener Aktien, RWS-Forum 15, Gesellschafts-

recht 1999, s. 211 i n.; M. Roth, H. Schoneweg, Emission selbstandiger Aktienoptionen durch die Gesellschaft – 

Zur aktienrechtlichen Zulassigkeit der Begebung so genannter naked warrants, WM, 56.Hg. 2002, s. 677–683; T. 

Buck, A. Shahrim, S. Winter, Executive stock options in Germany: the diffusion or translation of US–style corpo-

rate, Journal of Management and Governance 2004, Vol. 8, Issue 2, s. 173–186; I. Kalisch, Stock options: will 

the upcoming amendment of the German Stock Corporation Act facilitate their introduction by German stock 

corporations?, International Company and Commercial Law Review 1998, Nr 9, s. 111–117; Martens, Stand und 

Entwicklung im Recht der Stock-Options, FS Ulmer, 2003, s. 399 i n. Z najważniejszych komentarzy, zob. U. 

Hüffer, Aktiengesetz, 9. Aufl., München 2010, §§ 71, 87, 192–193; K. Frey [w:] K.J. Hopt, H. Wiedemann, 

Großkommentar zum Aktiengesetz, Band 6, §§ 150–220, 4. Aufl., Berlin 2006, § 192; J. Oechsler [w:] W. Goet-

te, M. Habersack, S. Kalss (red.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1., 3. Aufl., München 2008, § 

71, Nb 258–275; G. Spindler [w:] W. Goette, M. Habersack, S. Kalss (red.), Münchener Kommentar zum Ak-

tiengesetz, Band 2., 3. Aufl., München 2008, § 87, Nb 44–64; A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener 

Kommentar zur Aktiengesetz, Band 6, 2. Aufl., München 2005, § 192, Nb; 63–142; H. Fleischer [w:] G. Spind-

ler, E. Stilz, Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, §§ 1–178, München 2007, § 87, Nb 16–17, s. 854–855; 

H.M. Ringleb, T. Kremer, M. Lutter, A. Werder, Kommentar zum Deutschen Corporate Governance Kodex, 4. 

Aufl., München 2010. W literaturze ekonomicznej, zob. m.in. S.N. Kaplan, Top executive incentives in Germa-

ny, Japan and the USA: a comparison, [w:] J. Carpenter, D.L. Yermack, Executive Compensation and Share-
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skich, lecz również rozważań teoretycznych nad naturą prawną opcji
419

 lub zamiennych papierów war-

tościowych.
420

 

3.2.2. Źródła prawa 

 Trzon problematyki programów opcji menedżerskich w prawie niemieckim został unormowa-

ny w Aktiengesetz z 1965 r.
421

 Fragmentaryczna regulacja znajduje się również w ustawach: Wertpa-

pierhandelsgesetz z 1994 r.,
422

 Handelsgesetzbuch z 1897 r.,
423

 oraz w aktach dokonujących w 

ostatnim dziesięcioleciu ważnych nowelizacji AktG, m.in.: Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 

Unternehmensbereich z 1998 r., Gesetz über die Offenlegung der Vorstandsvergütungen z 2005 r.,
424

 

Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts z 2005 r.,
425

 a także w 

uchwalonej niedawno Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung z 2009 r.
426

 Istotne posta-

nowienia zawiera również Deutscher Corporate Governance Kodex z 2002 r.
427

 

3.2.3. Program opcji menedżerskich przed wejściem w życie KonTraG z 1998 r.  

 Do czasu reformy dokonanej ustawą KonTraG w 1998 r., niemieckie prawo spółek nie prze-

widywało możliwości wystawiania przez spółki akcyjne prawa opcji nabycia akcji wyizolowanego w 

stypizowanym instrumencie finansowym. Spółki chcące wynagradzać kadrę kierowniczą lub pracow-

ników za pomocą akcji lub podobnych instrumentów kapitałowych wykorzystywały instytucje dostęp-

ne w obowiązującym stanie prawnym, tj. obligacje zamienne na akcje i z prawem poboru nowych 

akcji, tzw. obligacje z warrantem; przyznawanie menedżerom akcji własnych spółki, oraz różnorodne 

programy akcji wirtualnych.
428

 Jednocześnie, od początku lat 90. XX w. w niemieckiej doktrynie trwa-

ła debata rozważająca czy uprawnienie spółek akcyjnych do uprawnione do przyznawania tzw. „na-

gich” warrantów (niem. nakte warrante, ang. naked warrant) na akcje, tzn. praw, którym nie towarzy-

szy „nośnik” w postaci wierzycielskich papierów wartościowych emitowanych
 
przez spółki.

429
 Pomi-

                                                                                                                                                         
holder Value: Theory and Evidence, Dodrecht–Boston–Londyn 1999; Ch. Langmann, Stock Market Reaction 

and Stock Option Plans: Evidence from Germany, Schmalenbach Business Review 2007, Vol. 59, Issue 1, s. 85–

106. 
419

 Z klasycznych pozycji, zob. H. von Einem, Die Rechtsnatur der Option, Berlin 1974; D. Henrich, Vorver-

trag, Optionsvertrag, Vorrechtsvertrag, Berlin 1965. 
420

 Zamiast wielu, zob. M. Lutter, H. Hirte, Wandel– und Optionsanleihen in Deutschland und Europa, Ber-

lin–New York 2000. 
421

 Ustawa o spółce akcyjnej (AktG) z 6.9.1965 r., BGBl. I, s. 1089. 
422

 Gesetz über den Wertpapierhandel (ustawa o obrocie papierami wartościowymi) (Wertpapierhandelsge-

setz, WpHG) z 9.09.1998 r., BGBl. I, s. 2748. 
423

 Kodeks Handlowy z 10.5.1897 r., (HGB), RGBl. 1897, s. 219. 
424

 Ustawa o ujawnianiu wynagrodzenia członków zarządu (Vorstandsvergütungs–Offenlegungsgesetz, Vor-

stOG) z 3.8.2005 r., BGBl. I 2005, Nr 47, s. 2267. 
425

 Ustawa o integracji korporacyjnej i prawie zaskarżania (UMAG) z 22.9.2005 r., BGBl. I 2005, s. 2802. 
426

 Ustawa o zasadności wynagrodzenia kadry zarządzającej (VorstAG) z 18.6.2009 r., BGBl. I 2009 2509. 

(3.8.2009). Więcej na temat VorstAG, zob. H. Fleischer, Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergü-

tung (VorstAG), NZG 2009, s. 801–806. 
427

 Niemiecki Kodeks Corporate Governance (DCGK) został opracowany przez specjalną komisję rządową 

powołaną w 2001 r. przez Ministra Sprawiedliwości i opublikowany w dn. 26.2.2002 r., ostatnie zmiany w dn. 

26.5.2010 r. Dokumenty w jęz. niem. i ang. dost. na stronie www.corporate-governance-code.de. 
428

 A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, Band 6, 2. Aufl., München 

2005, § 192, Nb 77–78. 
429

 Zob. m.in. K. Steiner, Zulässigkeit der Begebung von Optionsrechten auf Aktien ohne Optionsschuldver-

schreibung (naked warrants), WM 1990, 1776–1780; K.P. Martens, Die mit Optionsrechten gekoppelte Aktien-

http://www.corporate-governance-code.de/
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mo prób argumentacji, że brak jakiegokolwiek odwołania do wspomnianej instytucji w AktG, nie wy-

kluczał uprawnień spółek do jej wykorzystywania w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego,
430

 dominujący pogląd doktryny odrzucał zastosowanie tych instrumentów, o czym prze-

sądzać miało zwłaszcza nieuwzględnienie „nagich” warrantów obok typów papierów wartościowych 

wymienionych w ówczesnych przepisach. Kończące się niepowodzeniem próby implementacji pro-

gramów opcji menedżerskich opartych o te instrumenty podejmowane przez spółki na początku lat 90. 

XX w. ostatecznie przypieczętowały przeważające zapatrywanie. Przedmiotem kolejnej debaty dok-

trynalnej toczącej się wokół publikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1996 r. wersji 

ustawy KonTraG reformującej AktG była natomiast już nie sama kwestia uwzględnienia opcji na ak-

cje sensu stricto w systemie niemieckiego prawa spółek instytucji, lecz kształtu i charakteru tej insty-

tucji.
431

 

3.2.4. Program opcji menedżerskich po wejściu w życie KonTraG z 1998 r. 

 Jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych przez KonTraG polegała na umożliwieniu spół-

kom przyznawania pracownikom i członkom ich kierownictwa lub przedsiębiorstwa powiązanego 

p r a wa  p o b o r u  a kc j i  (Bezugrecht) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

(Bedingte Kapitalerhöhung). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w myśl § 192 ust. 1 

AktG zasadza się na rozwiązaniu, że może być ono uchwalone przez walne zgromadzenie spółki ak-

cyjnej jedynie w wykonaniu przyznanych przez spółkę praw zamiany lub poboru jej nowych akcji 

spółki (Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch gemacht wird, das die Gesellschaft auf die neuen Ak-

tien (Bezugsaktien)).
432

 Przy tym sytuacje, w których jest to dopuszczalne zostały wskazane enumera-

tywnie. Procedura ta powinna zostać przeprowadzona tylko w celu (i) wykonania praw z obligacji 

zamiennych przyznających posiadających je wierzycielom prawo zamiany lub poboru nowych akcji 

spółki (Umtausch- oder Bezugsrechten von Wandelschuldverschreibungen, § 192 ust. 2 pkt 1 AktG); 

(ii) przygotowania połączenia przedsiębiorstw (§ 192 ust. 2 pkt 2 AktG); oraz (iii) przyznania prawa 

poboru akcji p r a c o wn i k o m l u b  c z ł o n k o m k i e r o w n i c t w a  s p ó ł k i  l u b  p r z e d s i ę b i o r -

s t wa  p o wi ą za n e g o  w drodze uchwały zatwierdzającej lub upoważniającej (§ 192 ust. 2 pkt 3 

AktG).
433

 Przepisy określające te trzy cele mają charakter imperatywny, co przesądza o zamkniętym 

katalogu podstaw uchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w niemieckiej spół-

ce akcyjnej. 

                                                                                                                                                         
emission, AG 1989, s. 69–77; A. Fuchs, Selbständige Optionsscheine als Finanzierungsinstrument der Aktienge-

sellschaft, AG 1995, s. 433–451. 
430

 K. Steiner, Zulässigkeit der Begebung von Optionsrechten auf Aktien ohne Optionsschuldverschreibung 

(naked warrants), WM 1990. 
431

 Por. zwłaszcza T. Baums, Aktienoptionen für Vorstandsmitglieder, Osnabrück 1996; M. Lutter, Aktienop-

tionen für Führungskräfte – de lege lata und de lege ferenda, ZIP 1997; U. Hüffer, Aktienbezugrsrechte als Be-

standteil der Vergütung von Vorstandsmithliedern und Mitarbeitern – gesellschaftsrechtliche Analyse, ZHR 161 

(1997); C.P. Claussen, Aktienoptionen – eine Bereicherung des Kapitalmarktrechts, WM 1997; Ch. Aha, Aus-

gewählte Gestaltungsmöglichkeiten bei Aktienoptionsplänen, BB 1997. 
432

 K. Frey [w:] K.J. Hopt, H. Wiedemann, Großkommentar zum Aktiengesetz, Band 6, §§ 150–220, 4. Aufl., 

Berlin 2006, § 192, Nb 33. 
433

 Zob. § 192 ust. 2 pkt 3 AktG. „[...] zur Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder 

der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens im Wege des Zustimmungs– oder 

Ermächtigungsbeschlusses.” 
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 Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z normą § 192 ust. 5 AktG przepisy dotyczące 

prawa poboru nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego należy 

również stosować do prawa zamiany (Umtauschrecht), co dotyczy zwłaszcza praw zamiany na nowe 

akcje przysługujących wierzycielom posiadającym obligacje zamienne z § 192 ust. 2 pkt 1 AktG. 

W wyniku nowelizacji dokonanej VorstAG z 2009 r. § 87 ust. 1 AktG zalicza w skład wyna-

grodzenia członków zarządu wynagrodzenie motywacyjne, zwłaszcza w postaci opcji na akcje (anre-

izorientierte Vergütungszusagen wie zum Beispiel Aktienbezugsrechte). 

3.2.5. Konstrukcja normatywna programu opcji menedżerskich opartego o prawo poboru ex 

contractu 

3.2.5.1. Pojęcie i charakter prawny „nagiego” warrantu 

 Prawo poboru akcji, o którym mowa w § 192 ust. 2 pkt 3 AktG określane jest mianem „nagie-

go” warrantu, gdyż nie jest ono powiązane z wystawianym specjalnie w tym celu, towarzyszącym mu 

papierem wartościowym, tj. warrantem, inkorporującym prawo otrzymania lub nabycia nowych akcji 

spółki. Uprawnienie to stanowi tym samym w y i z o l o w a n e  p r a wo  o  c h a r a k t e r ze  o p c j i  n a -

b y c i a  a k c j i  w czystej postaci.
434

 W konsekwencji jest to instytucja najbardziej pokrewna amery-

kańskiej stock option, charakteryzowanej jako call option on stock. Powyższe uzasadnia powszechne 

w piśmiennictwie niemieckim określanie jej mianem Aktienoption.
435

 W literaturze określenie „nagi 

warrant” stosuje się zamiennie z innymi pojęciami charakteryzującymi wyizolowane prawo opcyjne, 

jak „nackte Optionsrechte” bądź „nackter Optionsscheine”.
436

 

 Omawiane prawo poboru z § 192 ust. 2 pkt 3 AktG należy odróżnić od prawa poboru stypi-

zowanego w § 186 AktG, mimo szeregu wymogów prawnych dotyczących obydwu instytucji. Pierw-

sza z nich ma bowiem charakter tzw. prawa poboru ex contractu, powstającego w wyniku obligacyjnej 

czynności prawnej, tj. zawarcia umowy, podjęcia uchwały walnego zgromadzenia lub na podstawie 

odpowiedniego postanowienia w statucie spółki. Druga instytucja jest prawem poboru ex lege, prze-

widzianym jako prawo ustawowe, mające na celu ochronę interesów dotychczasowych akcjonariu-

szy.
437

 

3.2.5.2. Uchwalenie prawa poboru ex contractu w ramach warunkowego podwyższenia kapi-

tału zakładowego 

 Zasadą jest, że wartość nominalna kapitału warunkowego uchwalanego w celu przyznania 

praw poboru członkom kadry zarządzającej nie może przekraczać d z i e s i ą t e j  c z ę ś c i  kapitału za-

kładowego spółki. Wymóg ten stanowi wyjątek od tzw. reguły połówkowej, wymagającej, aby war-

tość nominalna kapitału warunkowego we wszystkich pozostałych przypadkach wynosiła nie więcej 

                                                 
434

 A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, Band 6, 2. Aufl., München 

2005, § 192, Nb 48–52. 
435

 D. Weiß, Aktienoptionspläne für Führungskräfte, Köln 1999, s. 210–240. 
436

 A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, Band 6, 2. Aufl., München 

2005, § 192, Nb 78. 
437

 Więcej na ten temat zob. A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 52. Wyłączenie 

prawa poboru, zgodnie z § 187 ust. 3 AktG, jest dopuszczalne w szczególności, gdy podwyższenie kapitału w 

zamian za wkłady gotówkowe nie przekracza 10% kapitału i cena emisyjna akcji nie jest znacznie niższa od 

ceny giełdowej. 
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niż połowę jego wartości w momencie podejmowania uchwały. Uchwała dla swojej ważności wymaga 

większości c o  n a j mn i e j  t r z e c h  c z wa r t y c h  kapitału zakładowego reprezentowanego przy jej 

podejmowaniu, przy czym statut spółki może ustanowić wymóg wyższej większości. Stosownie do § 

193 ust. 2 AktG, dla swej ważności uchwała, o której mowa powyżej, powinna precyzować (i) cel 

warunkowego podwyższenia kapitału; (ii) krąg podmiotów uprawnionych z prawa poboru; (iii) war-

tość emisji lub podstawy, według których wartość ta zostanie obliczona, przy czym ustawa przewiduje 

ułatwienia w obliczaniu wartości w przypadku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z § 

192 ust. 2 pkt 1 AktG w zw. z § 221 AktG. Wymóg o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia 

niniejszej pracy został zawarty § 193 ust. 2 pkt 4 AktG, zgodnie z którym w przypadku przyznawania 

praw poboru na rzecz członków zarządu i pracowników, uchwała o warunkowym podwyższeniu kapi-

tału zakładowego powinna również precyzować przyjęte k r y t e r i a  w y n i k o we , okresy ważności i 

terminy wykonania prawa poboru. Należy podkreślić, że w przypadku wszystkich spółek akcyjnych 

mi n i ma l n y  o kr e s  n a b y w a n i a  u p r a wn i e ń , czyli okres karencji, po którym prawa poboru 

mogą zostać wykonane po raz pierwszy, w y n o s i  c o  n a j mn i e j  c z t e r y  l a t a  (§ 193 ust. 2 pkt 4 

AktG). Wspomniany wymóg czteroletniego okresu karencji w odniesieniu do Aktienoptionen jest roz-

wiązaniem nowym i wynika z nowelizacji AktG dokonanej ustawą Gesetz zur Angemessenheit der 

Vorstandsvergütung (VorstAG) z 2009 r. Artykuł art. 1 ust. 7 VorstAG zamienił dotychczasowy wy-

móg dwuletniego okresu karencji na cztery lata.
438

 Ponadto, uchwała walnego zgromadzenia w spra-

wie realizacji Aktienoptionspläne für Führungskräfte może zawierać postanowienia dodatkowe,
439

 lecz 

sprzeczność z przedstawionymi wyżej warunkami obligatoryjnymi powoduje jej nieważność (§ 192 

ust. 4 AktG). W rezultacie, wszystkie wymienione zagadnienia są konstytutywnymi i imperatywnymi 

elementami treści uchwały („Eckpunkte von Aktienoptionsprogrammen”).
440

 

 Warunkowo podwyższony kapitał może zostać pokryty wkładami pieniężnymi, co stanowi 

ogólną regułę, lub niepieniężnymi, co stanowi od niej wyjątek.
441

 W przypadku wkładów niepienięż-

nych (Sacheinlagen), stosownie do § 194 ust. 1 AktG, uchwała o warunkowym podwyższeniu powin-

na określać jego (i) przedmiot; (ii) osobę wnoszącą oraz (iii) jego wartość nominalną, a nadto w przy-

padku akcji jednostkowych – również ich liczbę przyznawanych w zamian za wkład.
442

 Warunkiem 

wniesienia wkładów jest wcześniejsze, wyraźne i należyte ogłoszenie tej okoliczności, zgodnie z zasa-

dami przewidzianymi w § 124 ust. 1 AktG. Natomiast warunkowe podwyższenie kapitału wkładami 

niepieniężnymi wiąże się, zgodnie z wymogiem § 194 ust. 4 AktG, z koniecznością badania ich warto-

ści przez jednego lub kilku rewidentów. Sąd może oddalić wniosek o wpis, jeżeli wartość wkładu nie-

pieniężnego odbiega bardziej niż nieznacznie od dopuszczalnego minimum ceny emisyjnej akcji przy-

dzielonych w zamian za wkład. Po podjęciu uchwały o warunkowych podwyższeniu kapitału zakła-

                                                 
438

 Zob. H. Fleischer, Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG), NZG 2009, s. 

801–806. 
439

 U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9., München 2010, § 193, Nb 8, s. 1044. 
440

 U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9, München 2010, § 193, Nb 7, s. 1043. 
441

 U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9, München 2010, § 194, Nb 2, s. 1046. 
442

 Za wkład niepieniężny nie jest uznanawane wniesienie obligacji w zamian za nowo wydane akcje. 
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dowego na zarządzie i przewodniczącym rady nadzorczej spoczywa obowiązek jej zgłoszenia celem 

wpisania do rejestru handlowego (Handelsregister).
443

 

 Nowe akcje (Bezugsaktien) nie mogą zostać wydane przed rejestracją uchwały o warunkowym 

podwyższeniu kapitału zakładowego. Roszczenie uprawnionych z prawa poboru ex contractu nie po-

wstaje przed tym terminem, a akcje wydane przed rejestracją są nieważne (§ 196 AktG). Uprawniony 

wykonuje przysługujące mu prawo poboru nowych akcji w drodze pisemnego oświadczenia (Bezugs-

erklärung), które powinno zostać wystawione w dwóch egzemplarzach. Zgodnie z § 198 ust. 1 AktG 

oświadczenie musi wymieniać udział według ilości, wartości nominalnej (w przypadku akcji z warto-

ścią nominalną) oraz rodzaju akcji (jeżeli wydawane są akcje różnego rodzaju); ustalenia dotyczące 

wymogów uchwały przewidziane w § 193 ust. 2 AktG; ustalenia dokonane w razie wnoszenia wkła-

dów niepieniężnych; jak również wskazywać dzień podjęcia uchwały dotyczącej warunkowego pod-

wyższenia kapitału zakładowego. Oświadczenia niezgodne z przedstawionymi wymogami lub zawie-

rające ograniczenia obowiązku oświadczającego są nieważne. 

 Stosownie do § 199 ust. 1 AktG, w ramach omawianej procedury zarząd może wydać nowe 

akcje tylko wypełniając celu ustalony w uchwale i po pełnym świadczeniu równowartości podwyższe-

nia kapitału zakładowego.
444

 Podwyższenie kapitału następuje wraz z wydaniem nowych akcji (§ 200 

AktG). Na zarządzie ciąży obowiązek zgłoszenia do rejestru handlowego informacji o wydaniu no-

wych akcji w przeciągu minionego roku obrotowego w ciągu miesiąca po jego upływie. 

3.2.6. Programy oparte o obligacje zamienne na akcje i z prawem objęcia akcji 

 Instrumentami inkorporującymi obligacyjne Bezugrecht mogą być m.in. świadectwa partycy-

pacyjne na okaziciela lub imienne z warrantem na okaziciela lub zamienne świadectwa partycypacyj-

ne, jak również obligacje z warrantem lub obligacje zamienne na akcje.
445

 Przed nowelizacją AktG 

dokonaną KonTraG podstawowym narzędziem implementacji programów opcji menedżerskich była 

emisja obligacji zamiennych na akcje (Wandelanleihen) oraz inkorporujących prawo objęcia akcji 

(Optionsanleihen), określanych także mianem obligacji z prawem poboru akcji lub obligacji z warran-

tem (przez podobieństwo do anglosaskiego bond with warrant), które prawo niemieckie zalicza do 

kategorii obligacji zamiennych (niem. Wandelschuldverschreibungen, ang. convertible bonds).
446

 

Zgodnie z § 221 ust. 1 AktG obligacje te mogą zostać wyemitowane jedynie na podstawie uchwały 

walnego zgromadzenia podejmowanej większością co najmniej trzech czwartych reprezentowanego 

                                                 
443

 Paragraf 195 ust. 2 AktG precyzuje jakie dokumenty powinny zostać dostarczone do sądu w ramach pro-

cedury zgłoszenia. 
444

 W przypadku obligacji zamiennych, zarząd może wydać nowe akcje tylko wtedy, gdy różnica pomiędzy 

wartością emisyjną obligacji przedstawionych do zmiany i wyższym dopuszczalnym minimum ceny emisyjnej 

przedzielanych za nie nowych akcji jest pokryta z innego funduszu rezerwowego z zysku, o ile fundusz ten może 

zostać przeznaczony na ten cel, albo przez dopłatę uprawnionego do zamiany. Reguła ta nie ma zastosowania, 

jeżeli łączna wartość emisyjna obligacji, osiąga lub przekracza dopuszczalne minimum ceny emisyjnej ogółu 

nowych akcji (§ 199 ust. 2 AktG). 
445

 Inhaber oder Namen lautende Genußscheine, denen Inhaberoptionsscheine beigefügt oder die mit einem 

Wandlungsrecht für den Inhaber verbunden werden können, sowie Options– und/oder Wandelschuldverschre-

ibungen zu begeben. 
446

 Więcej na temat obligacji w prawie niemieckim, zob. M. Lutter, H. Hirte, Wandel- und Optionsanleihen 

in Deutschland und Europa, Berlin–New York 2000. W literaturze polskiej na ten sam temat, zob. M. Romanow-

ski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 7–31. 
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kapitału zakładowego. Statut może ustanowić inną większość i dodatkowe wymagania związane z 

emisją obligacji. Natomiast walne zgromadzenie może udzielić zarządowi spółki upoważnienia do 

emisji obligacji zamiennych, którego maksymalny okres wynosi pięć lat. Co istotne, § 221 ust. 4 AktG 

przewiduje, że akcjonariuszom przysługuje prawo poboru obligacji zamiennych, obligacji związanych 

z zyskiem i praw użytkowych, a przepis § 186 oraz § 193 ust. 2 pkt 4 AktG
447

 stosuje się mutatis mu-

tandis.  

 Teoretycznie niemieckie spółki akcyjne mogą wdrażać programy przyznawania praw objęcia 

akcji oparte na obligacjach zamiennych na trzy sposoby, tj. za pośrednictwem (i) „zwykłego” podwyż-

szenia kapitału zakładowego za wkłady (Kapitalerhöhung gegen Einlagen) regulowanego w § 182 

AktG i n.; (ii) kapitału autoryzowanego (Genehmigtes Kapital, § 202 AktG i n.) oraz (iii) wspomnia-

nego już warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (§ 192 AktG i n.). 

 W przypadku zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego akcjonariuszom przysługuje 

prawo poboru obligacji zamiennych, co wiąże się z wymogiem stosowania § 186 AktG normującego 

instytucję ustawowego prawa poboru. Wymóg odpowiedniego stosowania § 186 ust. 1 AktG w przy-

padku emisji obligacji zamiennych przewiduje również § 221 ust. 3 AktG. W takiej sytuacji uchwale-

nie programu opcji menedżerskich wymaga całkowitego lub częściowego wyłączenia prawa poboru ex 

lege (Bezugsrechtsausschluss), co związane jest ze spełnieniem szeregu przesłanek o charakterze for-

malnym i materialnym. Postanowienie o wyłączeniu prawa poboru powinno każdorazowo wchodzić w 

skład uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, co wyklucza umieszczenie go w statucie spółki 

lub uprzednie lub następcze decyzje w tym przedmiocie. Podwyższenie kapitału zakładowego można 

uchwalić większością co najmniej trzech czwartych reprezentowanego kapitału zakładowego, przy 

czym statut spółki może przewidywać wyższe wymogi w tej materii. Jeżeli w spółce istnieją różne 

rodzaje akcji dających prawo głosu, uchwała walnego zgromadzenia wymaga dla swej ważności zgo-

dy akcjonariuszy każdej z grup. Wyłączenie prawa poboru wymaga również wyraźnego zapowiedze-

nia tego zamierzenia w trybie formalnego ogłoszenia porządku obrad (§ 124 ust. 1 AktG). Zarząd jest 

zobowiązany do przedłożenia walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania określającego powo-

dy wyłączenia prawa poboru nowych akcji, które powinno nadto uzasadniać proponowaną cenę emi-

syjną akcji. Za najważniejsze przesłanki materialne, które nie są przewidziane expressis verbis w 

ustawie, niemiecka doktryna przyjmuje interes spółki, przesłankę tzw. konieczności oraz proporcjo-

nalności wyłączenia.
448

 

 Instytucja kapitału autoryzowanego stanowi zmodyfikowany odpowiednik procedury zwykłe-

go podwyższenia kapitału zakładowego, przewidujący statutowe upoważnienie zarządu do podwyż-

szenia kapitału zakładowego do określonej wartości nominalnej („kapitał zezwolony”, niem. geneh-

migtes Kapital) przez wydanie nowych akcji, na okres pięciu lat od momentu zarejestrowania spółki 

lub zmiany statutu (§ 202 ust 1 w zw. z ust. 2 AktG). W zakresie tej instytucji wyłączenie prawa pobo-

ru mieści się ex lege w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału. 

                                                 
447

 Zmiany w zakresie odpowiedniego odesłania do wymogów formalnych uchwały o warunkowym podwyż-

szeniu kapitału zakładowego zostały wprowadzone ustawą UMAG z 2005 r. 
448

 Szerzej na ten temat, por. A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 41–52 i przy-

toczona tam literatura. 
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 Najważniejszą cechą obydwu procedur podwyższenia kapitału zakładowego z punktu widze-

nia niniejszych rozważań jest jednak ich rygoryzm formalny i nieelastyczność, wyrażające się w prak-

tycznych utrudnieniach,
449

 jak w zakazie wydawania akcji dopóki wkłady na kapitał nie zostały uisz-

czone (§ 182 ust. 4 zd. 1 oraz § 203 ust. 3 zd. 1 AktG, choć postanowienie § 203 ust. 4 wyłącza zasto-

sowanie § 203 ust. 3 zd. 1 i 4 do wydawania akcji pracownikom spółki) oraz uniemożliwiające sukce-

sywne podwyższanie kapitału zakładowego w zależności wyłącznie od woli osoby uprawnionej do 

objęcia akcji.
450

 W związku z powyższym najbardziej atrakcyjną procedurą umożliwiającą realizację 

programu przyznającego prawa objęcia nowych akcji na podstawie praw wynikających z obligacji 

zamiennych jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
451

 

3.2.7. Programy opcji menedżerskich oparte o akcje własne 

 Program opcji menedżerskich realizowany w oparciu o nabycie akcji własnych (Erwerb eige-

ner Aktien) przez spółkę polega na przydzielaniu osobom uprawnionym z opcji nabycia akcji tj. praw 

poboru ex contractu, akcje własne zamiast emisji nowych akcji.
452

 Procedura ta umożliwia w efekcie 

eliminację rozwodnienia dotychczasowego akcjonariatu (Verwässerungseffekt) w wyniku zwiększenia 

liczby dostępnych akcji. Niemieckie prawo spółek akcyjnej przewiduje enumeratywną listę przypad-

ków, w których spółka jest uprawniona do nabycia akcji własnych. Jednym z nich jest sytuacja prze-

widziana w § 71 ust. 1 pkt 2 AktG, gdy akcje nabyte przez spółkę zostaną zaproponowane do nabycia 

osobom, które są lub pozostawały w stosunku pracy ze spółką albo ze spółką powiązaną.
453

 Akcje 

nabyte w omówionym celu oraz wcześniej nabyte i posiadane przez spółkę akcje własne nie mogą 

przekraczać progu dziesięciu procent jej kapitału zakładowego. Kolejnym wymogiem formalnym 

przewidzianym w § 71 ust. 2 AktG jest pełne pokrycie ceny emisyjnej nabywanych akcji własnych 

oraz przyznanie akcji pracownikom w ciągu roku od ich nabycia. Skorzystanie z nabycia akcji wła-

snych wywołuje obowiązek stworzenia funduszu rezerwowego na akcje własne bez pomniejszenia 

kapitału zakładowego albo tworzonego zgodnie z ustawą lub statutem innego funduszu rezerwowego, 

który nie może zostać użyty na wypłaty dla akcjonariuszy. Jednocześnie w niemieckim piśmiennic-

twie nie ma wątpliwości, że regulacja przewidziana w § 71 ust. 1 pkt 2 AktG w pierwszym rzędzie 

stwarza podstawę do tworzenia systemów wynagrodzenia kapitałowego opartych na akcjach własnych 

spółki dla pracowników, wykluczając udział członków zarządu i rady nadzorczej.
454

 Uwzględniwszy 

powyższe należy zwrócić uwagę na inny przypadek umożliwiający nabywanie akcji własnych unor-

                                                 
449

 D. Weiß, Aktienoptionspläne für Führungskräfte, Köln 1999, s. 194–197. 
450

 Zob. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 9. 
451

 Arugmentację przeciwko wykorzystaniu obligacji zamiennych i z warrantem na podstawie § 221 AktG do 

konstruowaniu programów opcyjnych przytacza A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur 

Aktiengesetz, Band 6, 2. Aufl., München 2005, § 192, Nb 78–79. 
452

 D. Weiß, Aktienoptionspläne für Führungskräfte, Köln 1999, s. 240–252. 
453

 Zob. § 71 ust. 1 pkt 2 AktG „Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur erwerben wenn die Aktien Personen, 

die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, 

zum Erwerb angeboten warden sollen.” 
454

 A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, t. 6, wyd. 2, München 2005, 

§ 192, Nb 83; D. Weiß, Aktienoptionspläne für Führungskräfte, Köln 1999, s. 243; U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 

9, München 2010, § 71, Nb 12; U. Hüffer, Aktienbezugrsrechte als Bestandteil der Vergütung von 

Vorstandsmithliedern und Mitarbeitern – gesellschaftsrechtliche Analyse, ZHR 161 (1997), s. 214, 220 i n.; J. 

Oechsler (w:) Müncher Kommentar..., s. 517; M. Lutter (w:) Kölner Kommentar..., s. 893; U. Hüffer, Aktienge-

setz..., s. 280; T. Johannsen-Roth, Der Erwerb..., s. 156. 
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mowany w analizowanym przepisie. Mechanizm ten jest egzekwowany w oparciu procedurę określo-

ną w § 71 ust. 1 pkt 8 AktG,
455

 przewidującą umocowanie spółki przez walne zgromadzenie do naby-

cia akcji własnych, udzielone na okres osiemnastu miesięcy oraz określające najniższą i najwyższą 

cenę akcji, jak również wielkość ich udziału, nieprzekraczającą jednak 10% w kapitale zakładowym. 

Jako cel tej czynności wykluczony jest handel akcjami własnymi, a do nabycia i sprzedaży akcji na 

rynku publicznym poprzez odesłanie do § 53 a AktG znajduje zastosowanie nakaz równego traktowa-

nia akcjonariuszy znajdujących się w jednakowej sytuacji prawnej. O innej formie nabycia akcji wła-

snych postanowić może walne zgromadzenie. Do tego przypadku znajduje zastosowanie § 193 ust. 2 

pkt 4 AktG, odwołujący się do przydziału praw poboru ex contractu członkom zarządu oraz pracow-

nikom spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i precyzujący wymogi 

formalne uchwały w tej materii (zob. 3.2.5.2). Z uwagi na powyższe, w niemieckim orzecznictwie
456

 i 

doktrynie wyraża się pogląd, zgodnie z którym spółka może nabywać akcje własne w celu ich przy-

znania w ramach programu opcji menedżerskich jedynie na rzecz członków zarządu i pracowników, z 

wykluczeniem członów rady nadzorczej.
457

 W opisanej sytuacji stosuje się odpowiednio również § 

186 ust. 3 i 4 AktG regulujące zasady wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W 

efekcie, taka transakcja wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością co najmniej 

trzech czwartych głosów reprezentowanych podczas jej podjęcia, w braku ustanowienia bardziej re-

strykcyjnej większości w statucie spółki. Ponadto, na zarządzie spoczywa obowiązek przedłożenia 

walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania uzasadniającego wyłączenie prawa poboru. 

3.2.8. Zakres podmiotowy poszczególnych typów programów opcji menedżerskich 

 Problematyka zakresu podmiotowego programów opcji menedżerskich wzbudza kontrowersje 

w niemieckiej doktrynie i orzecznictwie, zwłaszcza w zakresie uprawnienia członków rady nadzorczej 

(Aufsichtsratmitglieder) do otrzymywania praw opcyjnych uprawniających do nabycia akcji spółki. 

 Interpretacja przepisów § 192 ust. 2 pkt 3 AktG stanowiących instytucję przyznawania prawa 

poboru ex contractu nie pozostawia wątpliwości, że beneficjentami tego programu mogą być jedynie 

członkowie kierownictwa, tj. wchodzący w skład zarządu (Vorstandmitglieder) oraz pracownicy (Ar-

beitnehmer) spółki lub spółki powiązanej. Oznacza to wykluczenie z grona osób uprawnionych człon-

ków rady nadzorczej spółki lub spółki powiązanej. Również w niemieckiej doktrynie tradycyjnie pre-

zentowany jest pogląd, że członkowie rady nadzorczej jako niewchodzący w skład kierownictwa spół-

                                                 
455

 Zob. K.-P. Martens, Eigene Aktien und Stock-Options in der Reform, Die Aktiengesellschaft 1997, Nr 8, 

s. 83–84; Ch. Bosse, Mitarbeiterbeteiligung und Erwerb eigener Aktien, NZG 2001, Nr 13, s. 595–596. Zob. § 

71 ust. 1 pkt 8 AktG „Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur erwerben, aufgrund einer höchstens fünf Jahre 

geltenden Ermächtigung der Hauptversammlung, die den niedrigsten und höchsten Gegenwert sowie den Anteil 

am Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht übersteigen darf, festlegt. Als Zweck ist der Handel in eigenen 

Aktien ausgeschlossen. § 53a ist auf Erwerb und Veräußerung anzuwenden. Erwerb und Veräußerung über die 

Börse genügen dem. Eine andere Veräußerung kann die Hauptversammlung beschließen; § 186 Abs. 3, 4 und § 

193 Abs. 2 Nr. 4 sind in diesem Fall entsprechend anzuwenden. Die Hauptversammlung kann den Vorstand 

ermächtigen, die eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluß einzuziehen.” 
456

 Zob. wyrok BGH II ZR 316/02 z 16.2.2004 w spr. MobilCom. 
457

 Zob. J. Oechsler [w:] W. Goette, M. Habersack, S. Kalss (red.), Münchener Kommentar zum Aktienge-

setz, Band 1., 3. Aufl., München 2008, § 71, Nb 264; M. Habersack, Die erfolgsabhängige Vergütung des Auf-

sichtsrats und ihre Grenzen, ZGR 2004, s. 721, 725; S. Friedrichsen, Aktienoptionsprogramme für Führungs-

kräfte, Köln 2000, s. 196. Por. uwagi w U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9, München 2010, § 192, Nb 19h oraz § 

194, Nb 2, s. 1046. 
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ki lub spółki powiązanej nie powinni partycypować w programach motywacyjnych opartych na „na-

gich” warrantach.
458

 Z drugiej strony, bezdyskusyjna – przynajmniej prima facie – pozostaje możli-

wość przyznawania członkom rady nadzorczej opcji na akcje za pośrednictwem obligacji zamiennych, 

stosownie do regulacji zawartej w § 192 ust. 2 pkt 1 AktG.
459

 Przepis ten przewiduje bowiem przy-

znawanie praw zamiany lub poboru akcji wierzycielom posiadającym obligacje zamienne bez rozróż-

niania ich statusu podmiotowego. 

 Kolejną kwestią wzbudzającą kontrowersje jest zakres podmiotowy programów opcji mene-

dżerskich konstruowanych w oparciu o akcje własne nabywane przez spółkę. Zgodnie z dominującym 

w literaturze poglądem instytucja ta nie mogła być wykorzystywana dla przyznawania opcji na akcje 

członkom rady nadzorczej,
460

 choć bynajmniej nie było to stanowisko jednomyślne.
461

 Wątpliwości 

dotyczyły zakresu odesłania z § 71 ust. 1 pkt 8 AktG zalecającego odpowiedniego zastosowanie § 193 

ust. 2 pkt 4 AktG (którego zakres podmiotowy dotyczy jedynie członków zarządu i pracowników 

spółki lub spółki powiązanej), który również sam w sobie odwołuje się do § 192 ust. 2 pkt 3 AktG 

(tożsamy zakres podmiotowy jak w § 193 ust. 2 pkt 4 AktG). Zagadnienie to było przedmiotem gło-

śnego orzeczenia Federalnego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof, BGH) z 16.02.2004 r. w spra-

wie MobilCom AG z powództwa Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).
462

 Zgod-

nie z wyrokiem BGH, spółka nie może nabywać akcji własnych w celu przyzwania ich członkom rady 

nadzorczej. Sąd wyraził także ogólny sceptycyzm w odniesieniu do instytucji stock options, podkreśla-

jąc, że wynagrodzenie nadzorców nie powinno być konstruowane na podobieństwo płacy kadry zarzą-

dzającej oraz, że opcje na akcje, jako instytucja podatna na wpływy zewnętrzne lub manipulacje (np. 

opcje indeksowane na akcje) niekoniecznie muszą odpowiadać prawdziwej wartości aktywów spółki 

lub wspierać jej politykę długoterminową. Nadzorcy, zdaniem sądu, nie powinni być zatem motywo-

wani tymi samymi zachętami co menedżerowie.
463

 Ku zaskoczeniu przedstawicieli doktryny, BGH 

sformułował w obiter dictum przekonanie poddające w wątpliwość legalność wynagradzania i moty-

wowania członów rad nadzorczych również drogą obligacji zamiennych, co wywołało wiele dyskusji 

w niemieckim piśmiennictwie i zmusiło spółki do rewizji dotychczasowych polityk płacowych.
464

 

 W tym kontekście należy jednak zaznaczyć, że aktualne tendencje w kierunku wzmocnienia 

pozycji i podkreślenia roli nadzorców w wykonywaniu faktycznego wpływu na losy spółki skłaniają 

                                                 
458

 Zob. A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, t. 6, wyd. 2, München 

2005, § 192, Nb 92–98a; U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9, München 2010, § 192, Nb 21, s. 1037–1038. 
459

 Podobnie T. Baums (red.), Bericht der Regierungskommission Corporate Governance, 2001, s. 104. 
460

 Zob. D. Weiß, Aktienoptionspläne für Führungskräfte, Köln 1999, s. 247; J. Wulff, Aktienoptionen für das 

Management: deutsches und europäisches Recht, Köln 2000, s. 45; D. Weiß, Aktienoptionsprogramme nach dem 

KonTraG, WM 1999, s. 353, 360–361; Thoma, Leuring, Stock–Option–Pläne und Erwerb eigener Aktien, [w:] 

Achleitner, Wollmert (red.), Stock Options, wyd. 2, 2002, s. 193, 198. 
461

 Fischer, Zur Bedienung aktienbasierter Vergütungsmodelle für Aufsichtsräte mit rückerworbenen Aktien, 

ZIP 2003, s. 282–283; Hoff, Aktienoptionen für Aufsichtsräte über § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG?, WM 2003, s. 910–

911; Schaefer, Aktuelle Probleme der Mitarbeiterbeteiligung nach Inkrafttreten des KonTraG, NZG 1999, s. 531, 

533; Schüppen, [w:] Seibert, Kiem (red.), Handbuch der kleinen AG, wyd. 4, 2000, s. 333. 
462

 Sygn. BGH II ZR 316/02. Zob. dokładny opis sprawy i wyroku, D. Reidenbach, No Stock Options for 

Supervisory Board Members of a German Stock Corporation: A Comment on In re Mobilcom AG, BGH II ZR 

316/02 of 16 February 2004, German Law Journal 2004, Nr 4. 
463

 Zob. D. Reidenbach, No Stock Options for Supervisory Board Members of a German Stock Corporation: 

A Comment on In re Mobilcom AG, BGH II ZR 316/02 of 16 February 2004, German Law Journal 2004, Nr 4. 
464

 Por. BGH stellt Aktienoptionen für Aufsichtsräte generell in Frage, Börsen Zeitung z 16.3.2004, s. 6. 
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niektórych przedstawicieli doktryny do formułowania argumentów przemawiających za dopuszczal-

nością przyznawania stock options wykorzystujących prawa poboru członkom rad nadzorczych.
465

 

Pogląd zezwalający wynagradzanie nadzorców opcjami na akcje wyraził wcześniej T. Baums, ówcze-

sny przewodniczący niemieckiej Komisji Corporate Governance (Regierungskommission Corporate 

Governance), choć Komisja w oficjalnym raporcie z 2001 r. nie rekomendowała stosowania Aktienop-

tionen dla nadzorców uznając za wystarczającą możliwość wykorzystania obligacji zamiennych.
466

 

Zwraca się również uwagę na potencjalnie korzystne możliwości zastosowania stock option plans w 

spółkach venture capital oraz tzw. start-ups, które często nie dysponują odpowiednimi funduszami dla 

przyciągania wykwalifikowanych osób do nadzorowania działalności przedsiębiorstwa lub niechętnie 

zamrażają kapitał, który miałby zostać przeznaczony na tradycyjne wynagrodzenie w gotówce.
467

 

Istotną wskazówkę w zakresie polityki wynagradzania członków rady nadzorczej zawiera rekomenda-

cja zawarta w pkt. 4.5.6. Niemieckiego Kodeksu Corporate Governance, przewidująca, że powinno 

ono przybierać formę zarówno płacy stałej, jak i uzależnionej od wyników. W tym drugim przypadku 

wynagrodzenie powinno zawierać komponenty oparte na długoterminowych celach przedsiębior-

stwa.
468

 W podobnym kierunku wypowiada się cześć doktryny.
469

 

3.2.9. Programy opcji menedżerskich a niemieckie zasady corporate governance 

 Niemiecka ustawa o spółce akcyjnej zawiera normy, które nie mają odpowiedników w k.s.h. 

Zgodnie z § 87 ust. 1 AktG rada nadzorcza spółki akcyjnej podczas ustalania wszystkich składników 

wynagrodzenia członka zarządu powinna czuwać, aby całkowita jego wysokość pozostawała w roz-

sądnym związku (angemessenen Verhaltnis) z jego obowiązkami oraz sytuacją ekonomiczną spółki. 

Co więcej, jeżeli sytuacja spółki ulegnie pogorszeniu w stopniu, w którym dalsza wypłata tak ustalo-

nego wynagrodzenia stanowiłaby dla spółki rażącą niesprawiedliwość (schwere Unbilligkeit) rada 

nadzorcza będzie uprawniona do odpowiedniego obniżenia tej kwoty. Nie będzie to miało wpływu na 

pozostałe warunki umowy z menedżerem, chyba że nadmiernie wygórowane wynagrodzenie jest rów-

nież contra bonos mores.
470

 Jednocześnie § 116 zd. 2 AktG nakłada na członków rady nadzorczej 

obowiązek działania z poszanowaniem zasady należytej profesjonalnej staranności (Sorgfaltspflicht) 

oraz odpowiedzialności (Verantwortlichkeit), poprzez odesłanie do określającego je szczegółowo § 93 

AktG, wyznaczającego standardy zachowania wobec członków zarządu.
471

 Obowiązek staranności z § 

93 AktG, który obejmuje także obowiązek zapłaty odszkodowania jeżeli wbrew przepisom ustawy o 

spółkach akcyjnych wydano akcje przed uiszczeniem ceny emisyjnej, przyznano wynagrodzenia 

                                                 
465

 Zob. zestawienie poglądów w U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9, München 2010, § 192, Nb 21, s. 1037–

1038. 
466

 Zob. T. Baums (red.), Bericht der Regierungskommission Corporate Governance, 2001, s. 104. 
467

 Zob. T. Baums (red.), Bericht der Regierungskommission Corporate Governance, 2001, s. 239–240. 
468

 Zob. pkt 4.5.6. DCGK „Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorientierte 

Vergütung erhalten. Die erfolgsorientierte Vergütung sollte auch auf den langfristigen Unternehmenserfolg 

bezogene Bestandteile enthalten.” 
469

 Zob. G. Ferrarini, N. Moloney, M.C. Ungureanu, Understanding Director‟s Pay in Europe: A Compara-

tive and Empirical Analysis, ILF Working Paper Series 11/2009 no. 109, s. 46. 
470

 U. Hüffer, Aktiengesetz Kommentar, wyd. 9, München 2010, § 87, Nb 5, s. 448. 
471

 Por. J. Dybiński, Delimitacja nadmiernie wygórowanych odpraw (tzw. złotych spadochronów) dla człon-

ków zarządów spółek publicznych w świetle natury spółki akcyjnej, HUK 2009 Nr 1, s. 53–54. 
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członkom rady nadzorczej oraz właśnie wydano nowe akcje w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego poza ustalonym celem lub przed pełnym uiszczeniem ceny.
472

 

 Inicjatywa w przedmiocie implementacji do kodeksu ładu korporacyjnego szczegółowych 

zaleceń poświęconych tematyce programów opcji nabycia akcji dla członków kierownictwa spółek 

została sformułowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2003 r. w ramach dziesięciopunktowego 

programu poprawy integralności i praktyk corporate governance w niemieckich spółkach, stanowią-

cego odpowiedź na amerykański SOA.
473

 Waga unormowania problematyki programów opcji mene-

dżerskich w Niemieckim Kodeksie Corporate Governance
474

 jest o tyle istotna, że § 161 AktG nakła-

da obowiązek publikowania oświadczenia o przestrzeganiu DCGK na zarząd i radę nadzorczą spółek 

notowanych na giełdzie oraz spółek wprowadzających do obrotu papiery wartościowe inne niż akcje 

na rynku regulowanym w rozumieniu § 2 ust. 5 Wertpapierhandelsgesetzes lub akcje wyemitowane z 

własnej inicjatywy na potrzeby wielostronnego systemu obrotu papierami wartościowymi § 2 ust. 3 nr 

1 WpHG. Deklaracja ta powinna być stale dostępna na stronie internetowej spółki. Jak wynika z § 161 

AktG Kodeks adresowany jest do spółek publicznych, a jego formuła oparta jest o zasadę Entspre-

chens–Erklärung (comply-or-explain) polegającą na składania deklaracji o przestrzeganiu zasad 

DCGK lub wyjaśniania przyczyn ich nieprzestrzegania lub odstępstw. Zasady corporate governance 

sformułowane są w formie rekomendacji (Empfehlungen), sugestii (Anregungen) oraz postanowień, 

które spółki zobowiązane są przestrzegać w świetle obowiązującego prawa.
475

  

 Zgodnie z pkt. 4.2.3. DCGK całkowite wynagrodzenie członków zarządu powinno składać się 

m.in. z wynagrodzenia stałego, świadczeń emerytalnych oraz innych form wynagrodzenia oraz świad-

czeń dodatkowych. Programy opcji menedżerskich zaliczają się do przewidzianych komponentów 

wynagrodzenia. Struktura płacy członków zarządu powinna być zorientowana w kierunku zrównowa-

żonego rozwoju spółki, a na członkach rady nadzorczej spoczywa powinność dopilnowania, aby jej 

składniki były oparte na ocenie i perspektywie wieloletniej. Kodeks zastrzega, że właśnie komponenty 

wynagrodzenia oparte na akcjach lub indeksach akcji mogą być brane pod uwagę, jako zmienne ele-

                                                 
472

 Na temat odpowiedzialności członków nadzoru za wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz niezależności 

konsultantów ds. wynagrodzeń, zob. H. Fleischer, Aufsichtsratsverantwortlichkeit für die Vorstandsvergütung 

und Unabhängigkeit der Vergütungsberater, BB 2010, s. 67–73. Na temat roli konsultantów ds. wynagrodzeń, 

zob. H. Fleischer, Zur Bedeutung von Vergütungsberatern bei der Festsetzung der Vorstandsvergütung, Der 

Aufsichtsrat 2009, s. 170–173. Na temat odpowiedzialności członków zarządu w ramach stosunku wewnętrzne-

go, zob. F. Steffek, Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. i spółek akcyjnych w stosunku wewnętrz-

nym. Podstawy ekonomiczne i wprowadzenie do niemieckiego prawa spółek, MoP 2010, Nr 1, Dodatek, s. 10–

15. 
473

 Zob. „10-punkte-programm vom 25.2.2003. Maßnahmenkatalog der Bundesregierung zur Stärkung der 

Unternehmensintegrität und des Anlegerschutzes”, (dost. na stronie http://www.bundesjustizministerium.org). 

Por. H.M. Ringleb [w:] H.M. Ringleb, T. Kremer, M. Lutter, A. Werder, Kommentar zum Deutschen Corporate 

Governance Kodex, 4. Aufl., München 2010, pkt 4.2.2., Nb 696, s. 208–209. 
474

 Szeroki przegląd niemieckiego systemu i rynku corporate governance, z uwzględnieniem jednak, że od 

jego powstania minęłą ponad dekada i nastąpiły znaczne zmiany w przedmiotowej regulacji, zob. S. Prigge, A 

Survey of German Corporate Governance, [w:] K.J. Hopt, H. Kanda, M.J. Roe, E. Wymeersch, S. Prigge, Com-

parative Corporate Governance, Oxford 1998, s. 943–1044; J.J. du Plessis, B. Großfeld, C. Luttermann, I. 

Saenger, O. Sandrock, German corporate governance in international and European context, Berlin–Heidelberg 

2007. Kompleksową postanowień charakterystykę DCGK przedstawiają H.M. Ringleb, T. Kremer, M. Lutter, A. 

Werder, Kommentar zum Deutschen Corporate Governance Kodex, 4. Aufl., München 2010. 
475

 Na spółkach spoczywa obowiązek stosowania rekomendacji, które wyrażane są przez formułę czasowni-

kową „soll”, a nieprzestrzeganie lub odstępstwo od nich wymaga wyjaśnienia. Obowiązek taki nie istnieje w 

przypadku sugestii, wyrażonych czasownikami „sollte” oraz „kann”. Por. przedmowa do DCGK, s. 3. 

http://www.bundesjustizministerium.org/
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menty płacy, a ich struktura powinna być oparta na wymagających i zawierających relewantne porów-

nania rynkowe parametrach. Kodeks wyklucza retroaktywną zmianę zakładanych celów lub wskaźni-

ków porównawczych programów motywacyjnych (zasada „kein Repricing”) oraz stanowi, że w sytu-

acjach szczególnych rada nadzorcza in gremio może zadecydować o górnych limitach wynagrodzenia 

(Cap).
476

 

 Informacja o indywidualnym wynagrodzeniu członków zarządu, uwzględniająca podział na 

stałe i zmienne składniki płacy, powinna zostać zamieszczona w raporcie dotyczącym wynagrodzenia 

(Vergütungsbericht), stanowiącym integralny element raportu z przestrzegania DCGK. Programy 

opcji menedżerskich powinny być wyszczególnione, razem z innymi systemami wynagrodzenia opar-

tymi na papierach wartościowych, w corocznym raporcie z przestrzegania zasad corporate governance 

przez spółki (pkt 4.2.5. w zw. z 7.1.3 DCGK). Raport na temat systemów płacowych powinien opisy-

wać je w sposób jasny i zrozumiały, jednocześnie DCGK w wersji z 2009 r., w przeciwieństwie do 

kodeksu z 2008 r., nie wymaga już dokładnego opisu typu i formy Aktienoptionsplan oraz innych tego 

typu systemów z długoterminowymi założeniami motywacyjnymi lub opartych na elementach ryzyka 

(vergleichbarer Gestaltungen für Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter), 

a także znosi obowiązek podawania ogólnej wartości tych programów, gdyż wymóg ten został imple-

mentowany na mocy przepisów imperatywnych. Postanowienia DCGK dotyczące publikacji raportu 

są skorelowane z przewidzianym w § 285 ust. 1 pkt 9 HGB wymogiem wobec spółek publicznych 

zamieszczania informacji o wynagrodzeniach kadry zarządzającej w rocznym sprawozdaniu finanso-

wym
477

 oraz obowiązku publikowania raportu z przestrzenia DCGK wraz z rocznym sprawozdaniem 

finansowym w Elektronicznym Federalnym Dzienniku Ustaw (www.ebundesanzeiger.de) (zob. § 325 

ust. 1 HGB).
478

 

 Analiza postanowień DCGK z 2009 r. dodanych, zmienionych lub usuniętych w porównaniu z 

poprzednią wersją wskazuje, że obowiązującym kodeksie silny nacisk położony został na podkreślenie 

roli wynagrodzenia w tworzeniu długoterminowej wartości przedsiębiorstwa. Zalecenia wymagają 

przede wszystkim, aby wysokość komponentów płacy – indywidualnych i zsumowanych, była „od-

powiednia” (übliche Vergütung), oraz aby w szczególności nie zachęcały one do podejmowania nie-

rozsądnego ryzyka. Rada nadzorcza powinna ustalać wynagrodzenia członków zarządu na właściwym 

poziomie w oparciu o ocenę wyników pracy danej osoby. Kryteriami umożliwiającymi określenie 

odpowiedniej wysokości płacy są przede wszystkim (i) zakres zadań i obowiązków; (ii) wyniki osobi-

stej pracy członka zarządu; (iii) sytuacja ekonomiczna, wyniki oraz całokształt sytuacji w przedsię-

biorstwie; (iv) rynkowy poziom wynagrodzeń w porównaniu z konkurującymi firmami; oraz (v) struk-

                                                 
476

 Zob. pkt 4.2.3. DCGK „Als variable Vergütungsteile kommen z.B. auf das Unternehmen bezogene aktien– 

oder kennzahlenbasierte Vergütungselemente in Betracht. Sie sollen auf anspruchsvolle, relevante Vergleichspa-

rameter bezogen sein. Eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter soll aus-

geschlossen sein. Für außerordentliche Entwicklungen hat der Aufsichtsrat grundsätzlich eine Begrenzungsmög-

lichkeit (Cap) zu vereinbaren”. Zob. H.M. Ringleb [w:] H.M. Ringleb, T. Kremer, M. Lutter, A. Werder, Kom-

mentar zum Deutschen Corporate Governance Kodex, 4. Aufl., München 2010, pkt 4.2.3., Nb 720–766, s. 221–

240. 
477

 Podobny obowiązek spoczywa na spółce matce publikującej skonsolidowane sprawozdania finansowe dla 

grupy kapitałowej (§ 314 ust. 1 pkt 6 HGB). 
478

 Szerzej na ten temat, zob. H.M. Ringleb [w:] H.M. Ringleb, T. Kremer, M. Lutter, A. Werder, Kommentar 

zum Deutschen Corporate Governance Kodex, 4. Aufl., München 2010, s. 221–240, Nb 720–766. 

http://www.ebundesanzeiger.de/
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tura wynagrodzeń w pozostałych całej firmie.
479

 Ponadto, w przypadku korzystania z usług zewnętrz-

nego doradcy płacowego szczególna uwaga powinna zostać wykazana w zapewnieniu jego niezależ-

ności zarówno od zarządu, jak i od spółki. 

 Jeżeli chodzi o dodatkowe obowiązki informacyjne, zgodnie z § 160 ust. 1 AktG załącznik do 

sporządzanego przez spółkę akcyjną rachunku zysków i strat powinien zawierać informacje m.in. na 

temat (i) liczby praw poboru przyznanych na mocy § 192 ust. 2 pkt 3; (ii) obligacji zamiennych (der 

Wandelschuldverschreibungen); (iii) innych porównywalnych papierów wartościowych określając 

przy tym prawa w nich inkorporowane (vergleichbaren Wertpapiere unter Angabe der Rechte, die sie 

verbriefen); oraz (iv) praw użytkowych i im podobnych (Genußrechte). Obowiązki ujawniania infor-

macji na temat transakcji kapitałowych menedżerów, co obejmuje także papiery wartościowe uzyska-

ne w ramach programów opcyjnych, normuje również § 15a WpHG. 

 Wymaga dodania, że VorstAG wprowadziła podstawę do zastosowania przez walne zgroma-

dzenie procedury głosowania opiniującego (tzw. „say on pay”) odnośnie wysokości i formy wynagro-

dzeń kadry zarządzającej.
480

 

3.3. Program opcji menedżerskich w prawie brytyjskim 

3.3.1. Uwagi wstępne i zarys rozwoju instytucji programów opcji menedżerskich 

 Problematyka programów opcji na akcje w Wielkiej Brytanii
481

 prezentuje szereg interesują-

cych zagadnień przedstawiających znaczną wagę nawet przy uwzględnieniu różnic pomiędzy anglosa-

skim modelem prawa spółek a systemami kontynentalnymi wywodzącymi się z tradycji prawa ger-

mańskiego lub romańskiego. Prowadzona od końca lat 70. XX w. systemowa polityka fiskalna Wiel-

kiej Brytanii w odniesieniu do programów opcji i akcjonariatu pracowniczego oraz menedżerskiego 

stanowi przykład korelacji prawa podatkowego z osiąganiem zamierzonych efektów w sferze polityki 

społeczno-gospodarczej za pośrednictwem instrumentarium prawa spółek. W wyniku przeprowadzo-

nych reform podatkowych początek wykorzystywania programów opcji menedżerskich w brytyjskich 

spółkach przypadł na połowę lat 80. ubiegłego stulecia, a proces ten osiągnął szczytowy moment w 

pierwszej połowie lat 90., by następnie odnotować spadek i uplasować się na stabilnym do dzisiaj 

poziomie zastosowania. Cechą wyróżniającą rozwiązania brytyjskie jest fakt, że programy motywa-

cyjne dla kadry zarządzającej stanowią tło dla rozwiniętych struktur partycypacji finansowej pracow-

ników i akcjonariatu pracowniczego, których tradycje sięgają w Wielkiej Brytanii połowy XIX w. 

Strategia wykorzystania instytucji wynagrodzenia opartego na kapitale spółki ewoluowała na Wy-

                                                 
479

 Zob. pkt 4.2.2. DCGK „Die Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrats-

plenum unter Einbeziehung von etwaigen Konzernbezügen auf der Grundlage einer Leistungsbeurteilung festge-

legt. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden sowohl die Aufgaben des einzelnen Vorstandsmit-

glieds, seine persönliche Leistung, die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unter-

nehmens als auch die Üblichkeit der Vergütung unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds und der Vergü-

tungsstruktur, die ansonsten in der Gesellschaft gilt.” 
480

 H. Fleischer, D. Bedkowski, „Say on Pay“ im deutschen Aktienrecht: Das neue Vergütungsvotum der 

Hauptversammlung nach § 120 Abs. 4 AktG, AG 2009, 677–686. 
481

 Więcej na temat programów opcji menedżerskich w Wielkiej Brytanii, zob. P. Casson, Company share 

options, Chichester–New York 2000; M.J. Conyon, S. Peck, L. Read, G. Sadler, The Structure of Executive 

Compensation Contracts: UK Evidence, Long Range Planning 2000, Vol. 33, Issue 4, s. 478–503; oraz – z 

zastrzeżeniem, że wywody prowadzone są na częściowo nieaktualnym stanie prawnym, zob. J. Wulff, Aktienop-

tionen für das Management: deutsches und europäisches Recht, Köln 2000, s. 195–214. 
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spach w kierunku szerokiego, wręcz powszechnego akcjonariatu pracowniczego, w którym programy 

kadry menedżerskiej stanowią jedynie element większej całości mającej oddziaływać na zrównoważo-

ny rozwój przedsiębiorstw.
482

    

3.3.2. Źródła prawa 

 Podstawowym aktem regulującym brytyjskie prawo spółek jest Companies Act z 2006 r. 

(CA),
483

 który zastąpił ustawę o spółkach z 1985 r.
484

 W odniesieniu do spółek publicznych unormo-

wanie uzupełniają: Listing Rules of the London Stock Exchange (LR) i Financial Services and Markets 

Act (FSMA) z 2000 r., w wersji znowelizowanej przez Financial Services Act z 2010 r.
485

 Istotną regu-

lację problematyki programów opcji menedżerskich zawiera The Combined Code on Corporate 

Governance
486

 (CCCG). Dużą wagę w obszarze obowiązków informacyjnych w zakresie wynagro-

dzeń w spółkach publicznych, w tym zastosowania programów opcji menedżerskich, posiada rozpo-

                                                 
482

 Początek lat 80. ubiegłego stulecia wyznaczył na Wyspach Brytyjskich nową epokę radykalnych reform 

gospodarczych przeprowadzonych przez gabinet M. Thatcher, które m.in. koncentrowały się na zmianach w 

systemie podatkowym, czemu towarzyszyło obniżanie progów podatku dochodowego z 83 % w pierwszej poło-

wie lat 70. do 60% na początku lat 80. Nowelizacje Finance Act w roku 1978, 1980 i 1984 zawierały ustawowe 

propozycje standaryzowanych (approved) programów akcjonariatu pracowniczego i menedżerskiego, wiążących 

się z ulgami podatkowymi. Całkowita likwidacja podatku dochodowego z opcji na akcje (share options) w 1984 

r. zadecydowała o bezprecedensowej popularności tej formy wynagrodzenia, czego wyrazem było przyjęcie 

programów opcji menedżerskich przez 98% spółek z FT100 w ciągu roku od wprowadzonych przepisów. Zmia-

na polityki odnośnie opcji menedżerskich nastąpiła wraz z kryzysem giełdowym z 1987 r., który zahamował na 

pewien czas prężny rozwój gospodarki oraz unaocznił ciemne strony wynagradzania za pomocą instrumentów 

kapitałowych. Jednocześnie, jak zauważa A. Chambers, trzema czynnikami, które przyczyniły się na tym etapie 

do zahamowania eskalacji w nielimitowanym wykorzystaniu opcji menedżerskich były konserwatyzm dyrekto-

rów niewykonawczych, ustawowe limity wysokości wynagrodzenia w opcjach w proporcji do pensji podstawo-

wej oraz wpływ zaleceń korporacyjnych w zakresie zapobiegania rozwodnieniu spowodowanym wykorzysta-

niem programów opcji, skodyfikowanych przez National Association of Pension Funds (NAPF) oraz Associa-

tion of British Insurers (ABI). Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatnia ze wspomnianych regulacji, przewidująca 

górny limit 5% rozwodnienia akcjonariatu z tytułu wykorzystania opcji na akcje w ciągu 10 lat, w wyniku czego 

spółka stosująca się do tych zaleceń powinna przyznawać rocznie opcje na najwyżej niż 0.5% akcje spółki. Po-

mimo zmian w zasadach opodatkowania opcji wprowadzonych przez Finance Act z 1988 r. wykorzystanie pro-

gramów opcji menedżerskich podczas szeroko zakrojonej prywatyzacji spółek państwowych w latach 90. przy-

czyniło się do znacznego wzbogacenia i pomnożenia majątków przez dyrektorów byłych spółek sektora publicz-

nego, których prasa wkrótce zaczęła przedstawiać jako „tłuste koty palące cygara i spijające śmietankę”. Nie-

przychylne reakcje opinii publicznej na nagłaśniane przez media przypadki nowych fortun menedżerskich za-

owocowały podwyższeniem wymogów ustawowych planach opcji na akcje, a następnie zniesieniem wszelkich 

ulg podatkowych w związku z programami opcji w 1995 r., co było zgodne z rekomendacją zawartą w raporcie 

Komitetu Greenbury’ego (Greenbury Committee) z 1995 r., poświęconemu zagadnieniom executive remunera-

tion. Dokładny opis trzech dekad rozwoju brytyjskiego rynku wynagrodzeń menedżerskich, wraz z prognozami 

rozwoju sytuacji w przyszłości, zob. A. Chambers, C. Weight, Corporate Governance Handbook, wyd. 4, Londyn 

2008, s. 527–533. Por. również B.G. Main, The rise and fall of executive share options in Britain, [w:] J. Car-

penter, D.L. Yermack, Executive Compensation and Shareholder Value: Theory and Evidence, Dodrecht–

Boston–Londyn 1999, s. 83–113 oraz Palmers Company Law from Sweet and Maxwell, West 2001, §§ 6.013, 

6.1001. 
483

 Dokument dost. na stronie www.opsi.gov.uk. 
484

 Nadmienić dla porządku wypada, że część przepisów Companies Act z 1985 r. zostało zachowanych w 

mocy, zob. sek. 2 ust. 1 pkt c CA. 
485

 Ustawy dost. na stronie http://www.legislation.gov.uk. 
486

 Aktualna wersja Combined Code sporządzonego przez Financial Reporting Council pochodzi z czerwca 

2008 r. Należy zauważyć, że w grudniu 2009 r. FRC opublikował projekt zmian kodeksu, który po zakończeniu 

konsultacji środowiskowych w marcu 2010 r. zgodnie z zamierzeniami autorów zaczął obowiązywać od połowy 

2010 r. Więcej informacji na ten temat, wraz z aktualną wersją brytyjskiego kodeksu corporate governance i 

uzasadnieniem zmian, na stronie http://www.frc.org.uk/corporate/reviewCombined.cfm. 

http://www.opsi.gov.uk/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.frc.org.uk/corporate/reviewCombined.cfm
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rządzenie z 2002 r. dotyczące obowiązkowego raportu o wynagrodzeniu dyrektorów (The Directors’ 

Remuneration Report Regulations 2002).
487

 Listing Rules nakładają na spółki publiczne obowiązek 

publikacji raportu z ogólnego zastosowania podstawowych zasad Combined Code oraz szczegółowego 

zakresu odstępstw od jego zaleceń
488

. Ponadto, w sierpniu 2009 r. Financial Services Authority (FSA) 

opublikowało dokument Reforming remuneration practices in financial services,
489

 zawierający Re-

muneration Code, który wszedł w życie z dn. 1.1.2010 r., wprowadzający wymagania w zakresie prak-

tyk ustalania wynagrodzenia w większych przedsiębiorstwach (banki, firmy developerskie i broker-

skie). Definicje, szczegółowe warunki oraz ulgi podatkowe dotyczące konkretnych programów opcji 

menedżerskich i pracowniczych określone zostały w Income Tax (Earning and Pensions) Act (ITEPA) 

z 2003 r.
490

 Znaczącą moc „oddziaływania” posiadają również niewiążące wskazówki dotyczące poli-

tyki i praktyk dotyczących wynagrodzenia kadry kierowniczej (Executive Remuneration – ABI Guide-

lines on Policies and Practices)
491

 sporządzone przez Association of British Insurers (ABI).
492

 

3.3.3. Klasyfikacja programów wynagrodzenia motywacyjnego 

 Pojęcie normatywne programu opcji menedżerskich w prawie brytyjskim cechuje złożony 

charakter oraz rozproszona regulacja szeregu konstrukcji prawnych składających się na tę instytucję. 

Analiza pojęcia wymaga przeprowadzenia rozważań odnoszących się do Companies Act, Combined 

Code, Listing Rules oraz częściowo do ustawy o podatku dochodowym Income Tax (Earning and 

Pensions) Act.
493

 Angielska ustawa o spółkach nie definiuje programu opcji menedżerskich, mimo że 

równocześnie szczególne unormowanie dedykowane jest instytucji p r o g r a mu  a k c j o n a r i a t u  

p r a c o wn i c z e go  (employee’s share scheme), którego definicja normatywna wyrażona została w 

sek. 1166 CA. Companies Act dostarcza jednak podstawowego instrumentarium prawnego do kon-

struowania systemów wynagrodzenia kapitałowego.
494

 Przepisy 9.4.1.–9.4.4. Listing Rules precyzują 

szereg zagadnień w analizowanej płaszczyźnie, dokonując przede wszystkim wyróżnienia: 

                                                 
487

 The Directors’ Remuneration Report Regulations 2002 z 25.7.2002 r., Statutory Instruments 2002 Nr 

1986, dost. na stronie www.opsi.gov.uk. 
488

 Zob. pkt. 3–5 przedmowy do CCCG, s. 1. 
489

 FSA, Consultation Paper 09/15, dost. na stronie www.fsa.gov.uk. W lipcu 2010 r. FSA opublikowała 

Consultation Paper 10/19. Revising the Remuneration Code. Najnowsza wersja tego dokumentu zacznie obo-

wiązywać spółki do 1.1.2011 r., zob. http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_19.pdf. 
490

 Dokument dost. na stronie www.opsi.gov.uk. Wcześniejsze regulacje tej materii znajdowały się w kolej-

nych wersjach Finance Act z m.in. 1978, 1980, 1984, 1988, 1998 r. 
491

 Dokument dost. na stronie http://www.ivis.co.uk/ExecutiveRemuneration.aspx. 
492

 Executive Remuneration – ABI Guidelines on Policies and Practices z 3.12.2007 r. Praktyczna waga tych 

rekomendacji podyktowana jest znaczącym wpływem środowisk inwestorów instytucjonalnych na krajobraz 

brytyjskiego rynku spółek kapitałowych, o czym najlepiej świadczy fakt, że ABI posiada udziały w ponad 400 

brytyjskich spółkach, reprezentujących łącznie ponad 90% krajowego rynku ubezpieczeń i 20% kapitału na 

londyńskiej giełdzie. Szerzej na temat wpływu inwestorów instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii, zob. P.L. 

Davies, Institutional Investors as Corporate Monitors in the UK, [w:] K.J. Hopt, E. Wymeersch, Comparative 

Corporate Governance, Berlin–New York 1997, s. 47–66. 
493

 Potwierdza to znamienną uwagę, że współczesne ramy prawne brytyjskiego corporate governance w od-

niesieniu do wynagrodzenia kadry kierowniczej stanowią „kolaż” prawa spółek, zasad ładu korporacyjnego, 

przepisów stanowionych przez FSA, oraz zaleceń i wskazówek różnych środowisk inwestorów instytucjonal-

nych, który jest skomplikowany, dezorientujący oraz nieustająco zmieniany.Zob. A. Chambers, C. Weight, Cor-

porate Governance Handbook, wyd. 4, Londyn 2008, s. 399. 
494

 Poszczególne przepisy ustawy odnoszą się do spółek prywatnych (private company) i publicznych (pu-

blic/listed company), ewentualnie zawierają postanowienia właściwe tylko jednemu z tych typów spółek. Podział 

na spółki prywatne i publiczne znajduje rozwinięcie w Listing Rules poprzez szczególne unormowanie dotyczą-

http://www.opsi.gov.uk/
http://www.fsa.gov.uk/
http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_19.pdf
http://www.opsi.gov.uk/
http://www.ivis.co.uk/ExecutiveRemuneration.aspx
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(1) programu akcjonariatu pracowniczego (employees share scheme);
495

 

(2) długoterminowego programu motywacyjnego (long-term incentive scheme, LTIS);
496

 

(3) schematu opcji dyskontowej (discount option arrangement).
497

 

 Najważniejszym wymogiem ustanowienia któregokolwiek z opisanych programów jest obo-

wiązek uzyskania uprzedniej zgody akcjonariuszy wyrażonej uchwałą walnego zgromadzenia (LR 

9.4.1.R.1. oraz 9.4.4.R.2.), choć w przypadku obu instytucji dopuszczalne są wyjątki od tej zasady, np. 

w sytuacji gdy LTIP lub program opcji dyskontowej obejmują na takich samych zasadach wszystkich 

lub istotną większość pracowników spółki, wliczając kadrę menedżerską. Mimo przewidzianych wy-

jątków, warunek ten jest istotnym katalizatorem ustanawiania systemów wynagrodzenia kapitałowego 

w spółkach publicznych, gdyż w przeciwieństwie do prawa poboru (sek. 661 CA i nast.) jako przewi-

dziany przez przepisy imperatywne nie może on zostać wyłączony przez spółkę. 

 Z kolei Income Tax (Earning and Pensions) Act prezentuje w art. 417–554 części 7 (rozdz. I–

XI) cenną systematykę programów stanowiących źródła dochodu opartego na papierach wartościo-

wych (share-related income), wymieniając: 

(1) Zatwierdzone Motywacyjne Programy Akcji (Approved Share Incentive Plans, SIP);
498

 

(2) Zatwierdzone Plany Opcji “Pracując Oszczędzasz” (Approved SAYE (Save As You Earn) Option 

Schemes, SOP);
499

 

(3) Zatwierdzone Programy Opcji na Akcje (Approved CSOP (Company Share Option Plan) 

Schemes, CSOP);
500

 

(4) Zachęty dla Menedżmentu Przedsiębiorstwa (Enterprise Management Incentives, EMI).
501

 

                                                                                                                                                         
ce systemów wynagrodzenia w spółkach publicznych.Por. praktyczne wyjaśnienia na temat odmiennych uregu-

lowań dla spółek publicznych i prywatnych angielskim prawie spółek w: Palmers‟s Company Law: Annotated 

Guide to the Companies Act 2006, Londyn 2007, s. 442. 
495

 Pojęcie programu akcjonariatu pracowniczego z LR 9.4.1.R.1. odpowiada instytucji określonej w sek. 

1166 CA, który na potrzeby tego aktu prawnego definiuje normatywnie employees’ share scheme jako program 

zachęcający lub umożliwiający posiadanie (nabywanie) akcji lub obligacji spółki przez bona fide aktualnych lub 

byłych pracowników spółki, spółki zależnej, spółki dominującej lub którejkolwiek z grupy spółek, do których 

ona należy, a także ich małżonków, partnerów życiowych (konkubentów), małżonków i partnerów życiowych 

pozostających dłużej przy życiu, nieletnich dzieci lub pasierbów. 
496

 Natomiast długoterminowy program motywacyjny (LTIS) jest instytucją szerszą zakresowo, gdyż zakłada 

przyznawanie dyrektorom lub pracownikom spółki publicznej lub przedsiębiostwa powiązanego majątku w 

dowolnej postaci, nie wykluczając akcji, opcji, warrantów lub innych praw do nabycia papierów wartościowych. 
497

 Schemat opcji dyskontowej zasadza się na przyznaniu dyrektorowi lub pracownikowi spółki publicznej 

lub przedsiębiorstwa powiązanego opcji subskrypcji akcji (zapisu na akcje), warrantu uprawniającego do sub-

skrypcji akcji lub innego podobnego prawa subskrypcji akcje w kapitale spółki publicznej lub przedsiębiorstwa 

powiązanego. Zob. LR 9.4.4.R.1. „[…] grant to a director or employee of a listed company or of any subsidiary 

undertaking of a listed company of an option to subscribe, warrant to subscribe or other similar right to sub-

scribe for shares in the capital of the listed company or any of its subsidiary undertakings.” 
498

 Korzyścią z Zatwierdzonych Motywacyjnych Programów Akcji (SIP), w razie spełnienia wszystkich 

ustawowych warunków, jest m.in. zwolnienie zysków uzyskanych przez pracownika z uczestnictwa w programie 

z podatku dochodowego (income tax, zob. art. 490 ITEPA ), zob. rozdz. 6. oraz Schedule 2 ITEPA. 
499

 W ramach Zatwierdzonych Planów Opcji „Save As You Earn”, w przypadku spełnienia wszystkich usta-

wowych wymogów, zarówno otrzymanie, jak i wykonanie opcji jest zwolnione od podatku dochodowego, zob. 

rozdz. 7. oraz Schedule 3 ITEPA. 
500

 CSOP przyznaje preferencje podatkowe umożliwiające przyznawanie pracownikom przez spółki opcje na 

akcje o łącznej wartości nieprzekraczające jednak ₤ 30.000 per capita. Cena opcji nie może być niższa od warto-

ści rynkowej instrumentu bazowego, zob. rozdz. 8. oraz Schedule 4 ITEPA. 
501

 Enterprise Management Incentives wprowadzony przez Finance Act w 2000 r. i zaktualizowany w 2002 r. 

przeznaczony jest dla spółek, których przychód brutto wynosi co najmniej 30 mln ₤. Założeniem EMI jest przed-

stawienie zachęty dla pracownika na etapie rekrutacji lub zatrzymanie go w przedsiębiorstwie w trakcie zatrud-
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 Przepisy ITEPA mają zasadnicze znaczenie dla regulacji programów opcji menedżerskich w 

prawie brytyjskim, gdyż dyktują one warunki, które warianty poszczególnych schematów muszą speł-

nić, aby uprawniać do ulg podatkowych. Na szczegółowe warunki każdego z programów składają się 

przede wszystkim (i) górne limity wartości akcji, na które opiewają opcje; (ii) wymogi podmiotowe 

dotyczące osób uprawnionych, m.in. zatrudnienie w spółce, niepodleganie innym systemom wynagro-

dzenia; (iii) wymogi przedmiotowe dotyczące przyznawanych opcji na akcje, związane m.in. z ceną 

opcji, ilością akcji przypadających na opcję, zakazem zbywania opcji, warunkami przewidzianymi na 

wypadek ustania zatrudnienia lub śmierci osoby uprawnionej; (iv) wymogi przedmiotowe związane z 

akcjami, tj. rodzaje i klasa przyznawanych akcji, obowiązki i uprawnienia z nich wynikające; (v) pro-

cedura dopuszczenia możliwości wymiany „starych” opcji na „nowe” w przypadku przekształceń wła-

snościowych lub restrukturyzacji spółki; (vi) procedura ubiegania się o pozwolenie na wdrożenie pro-

gramu oraz ewentualnego odwołania specjalnego komisarza (Special Commissioner) w razie braku 

zgody;
502

 oraz (vii) obowiązki informacyjne związane z wdrożeniem i egzekwowaniem programu. 

 Z przedstawionych rozważań wynika konkluzja, że najważniejsza klasyfikacja programów 

opcji menedżerskich opierać się będzie na wyróżnieniu programów dyskrecjonalnych (dicretionary), 

których warunki mogą być swobodnie ustalane przez spółki, lecz z ich przyjęciem nie wiążą się żadne 

preferencje podatkowe, oraz programów zatwierdzonych (approved). W drugim przypadku modele i 

warianty planów zaproponowane zostały przez ustawodawcę, ich wdrożenie wymaga w większości 

przypadków zatwierdzenia przez Inland Revenue, a korzyścią z nich wynikającą są atrakcyjne stawki 

opodatkowania uzyskanego dochodu. Drugim criterium divisionis programów opcji menedżerskich 

jest dopuszczenie akcji spółki do publicznego obrotu, sprowadzające się do podziału na spółkę niepu-

bliczną i publiczną, wobec której dodatkowe wymagania określone są w Listing Rules oraz Combined 

Code. Jednocześnie, pomimo różnic formalnych wynikających z zaprezentowanego zaszeregowania 

przedstawione powyżej schematy wynagrodzenia mają ze sobą wiele wspólnego z punktu widzenia 

prawa prywatnego. Ich konstrukcja opiera się bowiem na ograniczonym katalogu instytucji inkorporu-

jących prawa nabycia akcji lub na samych akcjach, których systematyka prezentuje doniosłą wartość 

naukową w kontekście problematyki niniejszej rozprawy.  

3.3.4. Pojęcie i konstrukcja prawna programu opcji menedżerskich 

 Pod pojęciem programu opcji menedżerskich rozumie się program opcji na akcje (share 

option scheme), w ramach którego dyrektor spółki otrzymuje p r a wo  o p c j i  n a b y c i a  a kc j i  (sha-

re option) w określonym w przyszłości terminie, mierzonym przeważnie w latach, co będzie wiązało 

                                                                                                                                                         
nienia, co odróżnia ten program od pozostałych planów, których głównym celem jest uniknięcie obowiązku 

podatkowego. Osoba uprawnione nie może otrzymać opcji na akcje o wartości przekraczającej ₤ 100.000. Po-

nadto, całkowita wartość akcji, na które opiewają niewykonane jeszcze opcje nie może przekraczać 3 mln fun-

tów. Ustawa przewiduje listę zawodów i działalności, któryh wykonywanie dyskwalifikuje firmę od udziału w 

programie, np. kancelarie prawne i firmy audytorskie, banki, firmy developerskie oraz,..., domy opieki społecz-

nej. Do uczestnictwa w programie uprawnione są tylko osoby poświęcające na pracę w przedsiębiorstwie co 

najmniej 25 godz. tygodniowo lub, jeśli mniej, 75% czasu pracy. Umowa przyznające opcje powinna przybrać 

formę pisemną. Uprawnieniem opcyjnym pracownik nie może rozporządzać oraz nie może go wykonać po 

upływie 10 lat od dnia przyznania opcji. zob. rozdz. 9. oraz Schedule 5 ITEPA. 
502

 Wszystkie z programów, poza EMI, wymagają dla swej skuteczności zatwierdzenia przez angielski urząd 

skarbowy (Inland Revenue), co stanowi dość istotny, jeśli nie wyjątkowy, element kontrolny w procedurze usta-

nawiania systemów motywacyjnych. 
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się z obowiązkiem zapłaty ceny wykonania opcji (exercise price). Powyższe sformułowanie jest 

zbieżne z definicją share option zawartą w sek. 471 ust. 3 ITEPA określającą ją, jako „a right to acqu-

ire shares in a company”. Taka interpretacja odpowiada dominującemu zapatrywaniu w brytyjskiej 

doktrynie.
503

 Podobnie, raport Komitetu Greenbury’ego z 1995 r. nazywał menedżerską opcję akcyjną 

(executive share option) najdłużej stosowanym długoterminowym programem motywacyjnym, pole-

gającym na przyznaniu kadrze zarządzającej przez spółkę opcji nabycia określonej liczby akcji (option 

to buy shares) spółki w określonym momencie lub po jego upływie po cenie z dnia przyznania opcji, 

ewentualnie z maksymalnie 15% zniżką.
504

 Kluczową instytucją programu opcyjnego jest samo prawo 

opcji nabycia akcji, które cechuje zróżnicowany charakter jurydyczny i choć utożsamia jedną kon-

strukcję prawną, może zostać wyrażone za pomocą kilku instrumentów prawnych. 

 Uprawnienie do emisji akcji oraz przyznawania p r a w a  s u b s kr y p c j i  akcji emitowanych 

(right to subscribe for shares alloted)
505

 lub p r a wa  z a m i a n y  j a k i e go k o l w i e k  p a p i e r u  

w a r t o ś c i o we go  na nowowyemitowane akcje spółki (right to convert any security into shares allo-

ted) spoczywa w rękach jej dyrektorów, pod warunkiem udzielenia stosownego upoważnienia w 

umowie spółki lub uchwale walnego zgromadzenia.
506

 Upoważnienie (authorization) musi określać 

maksymalną liczbę akcji, praw subskrypcji lub zamiany na akcje;
507

 oraz datę wygaśnięcia upoważ-

nienia, przy założeniu, że powinna ona przypadać na okres do pięciu lat od jego udzielenia. Może ono 

być następnie przedłużone jak również cofnięte w każdej chwili uchwałą wspólników (sek. 551 CA). 

W przypadku zgody na emisję praw subskrypcji lub konwersji na akcje nie ma wymogu osobnego 

zatwierdzania przez akcjonariusz akcji emitowanych dla realizacji tych praw.
508

 Jednocześnie sek. 549 

ust. 2 CA przyznaje dyrektorom spółki samodzielne, tzn. niezależne od zgody akcjonariuszy, upraw-

nienie do emisji akcji w ramach wykonania programu akcjonariatu pracowniczego (employees’ share 

scheme), a także prawa subskrypcji akcji lub zamiany jakiegokolwiek papieru wartościowego na akcje 

wyemitowane w ramach takiego programu (grant of a right to subscribe for, or to convert any security 

into, shares so allotted). Ponadto, analiza regulacji sek. 549 ust. 1 pkt b) CA w zw. z sek. 551 ust. 1 

                                                 
503

 Zamiast wielu zob. P.L. Davis, Gower and Davies‟ Principles of Modern Company Law, wyd. 8, Londyn 

2008, Nb 14–15, s. 384. 
504

 Pkt 6.26 Raportu Greenbury’ego. Dokładnie określona wysokość zniżki w przypadku ceny wykonania 

opcji, nieprzekraczająca 15% ceny akcji z dnia przyznania opcji, wynikała z przepisów podatkowych i podykto-

wana była korzyściami przyznawanych przez brytyjski urząd skarbowy (Inland Revenue) polegającymi na opo-

datkowaniu zysków z wykonania opcji podatkiem od zysków kapitałowych dopiero w chwili sprzedaży akcji 

nabytych w wykonaniu opcji. 
505

 W rozważaniach prawnoporównawczych dotyczących opcji inkorporujących prawo „subskrypcji” akcji, 

tj. subscription for shares, w prawie brytyjskim i francuskim autor świadomie nie posługuje się polskim poję-

ciem zapisu na akcje, gdyż w ujęciu k.s.h. jest węższe zakresowo od terminu subskrypcja, w rozumieniu wyko-

rzystywanym w jurysdykcjach zachodnich. Zob. przyp. 1111. 
506

 Zob. sek. 551 ust. 1 CA „The directors of a company may exercise a power of the company – (a) to allot 

shares in the company, or (b) to grant rights to subscribe for or to convert any security into shares in the com-

pany, if they are authorised to do so by the company’s articles or by resolution of the company.” 
507

 W piśmiennictwie podkreśla się, że sprecyzowanie liczby akcji, praw subskrypcji lub zamiany na akcje 

powinno, odnosi się również do aktualnej liczbności akcjonariuszy i procentowego opisu struktury akcjonariatu 

w spółce, zob. Palmers‟s Company Law: Annotated Guide to the Companies Act 2006, Londyn 2007, s. 445. 
508

 Sek. 549 ust. 3 CA. Por. P.L. Davis, Gower and Davies‟ Principles of Modern Company Law, wyd. 8, 

Londyn 2008, Nb 24–5, s. 834. 
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pkt b) CA wskazuje, że przy odpowiednim upoważnieniu ze strony spółki dyrektorzy są uprawnieni 

do wystawiania praw objęcia oraz zamiany papierów wartościowych na istniejące akcje spółki.
509

 

 Analizowane przepisy Companies Act odnoszą się do pojęcia papieru wartościowego (securi-

ty), co wymaga komentarza, że tylko na gruncie tego aktu prawnego jest ono używane w kilku zna-

czeniach.
510

 Zastosowanie znajdzie określenie equity security, oznaczające zwykłą akcję spółki (ordi-

nary share) lub prawa subskrypcji lub zamiany papieru wartościowego na zwykłą akcję spółki (rights 

to subscribe for, or to convert securities into, ordinary shares in the company, sek. 560 ust. 1 CA), a 

zatem korespondujące z instytucją instrumentu kapitałowego. Dla porządku należy dodać, że z poję-

ciem prawa z papieru wartościowego związana jest poprzez prawo subskrypcji akcji instytucja warran-

tu (warrant), jako instrumentu uprawniającego jego posiadacza do subskrypcji akcji (share warrant) 

lub obligacji spółki. Warto mieć jednak na uwadze, że zgodnie z definicją zawartą w sek. 400 ust. 6 

pkt c CA warrant wyraża tylko jedną z postaci instrumentów inkorporujących prawa subskrypcji lub 

zamiany na papiery wartościowe. Stanowisko takie potwierdza definicja normatywna schematu opcji 

dyskontowej, którą tworzyć może opcja uprawniająca do subskrypcji akcji (option to subscribe); war-

rant inkorporujący uprawnienie takiej samej treści lub inne podobne prawa subskrypcji akcji w kapita-

le zakładowym spółki publicznej lub spółki z nią powiązanej (LR 9.4.4.R.1). 

 Equity security jako konstrukcja papieru wartościowego związana jest z przysługującym ak-

cjonariuszom prawem pierwszeństwa, tj. poboru (right of pre-emption) nowych papierów wartościo-

wych (tj. akcji, subskrypcji i konwersji na akcje) spółki (sek. 561 i nast. CA).
511

 Zakres przedmiotowy 

prawa poboru, głównie w świetle możliwości wyłączenia jego zastosowania, wskazuje, że uprawnie-

nie to nie ma ani imperatywnego charakteru ani pierwszorzędnego znaczenia. Konstatację tę potwier-

dza fakt, że przed 1980 r. nie było ono uregulowane nawet przepisami dyspozytywnymi, a jego unor-

mowanie w prawie brytyjskim stanowi efekt implementacji Drugiej Dyrektywy.
512

 Rozdział 3. cz. 17 

CA przewiduje kilkustopniowy zestaw wariantów nakierunkowanych na wyłączenie prawa poboru w 

przypadku emisji papierów wartościowych. Składają się na niego (i) wyjątki (exceptions) od prawa 

poboru (emisja bonus shares, emisja nie w pełni opłacona, emisja akcji pracowniczych, sek. 564–566 

CA); (ii) wyłączenia (exclusions) prawa poboru (sek. 567–568 CA) oraz (iii) przypadki jego niezasto-

sowania (disapplication) (w spółce niepublicznej z jednym rodzajem akcji, upoważnienie dla dyrekto-

rów, specjalna uchwała spółki, sprzedaż akcji własnych, sek. 569–573 CA). W konsekwencji, w przy-

                                                 
509

 Tak również Palmers‟s Company Law: Annotated Guide to the Companies Act 2006, Londyn 2007, s. 

443. 
510

 W sek. 755 ust. 5 Companies Act posługuje się w terminem security dla oznaczenia akcji (shares) lub ob-

ligacji (debentures), jednak czyni to to tylko użytek rozdz. 1 cz. 20 CA normującej zakaz sprzedaży papierów 

wartościowych spółki prywatnej w publicznej ofercie. Zdecydowanie szerszą koncepcję papieru wartościowego 

prezentuje sek. 400 ust. 6 CA, niemniej z uwagi na zastosowanie tego przepisu (tj. obowiązek sporządzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego ciążący na spółce, której papiery wartościowe zostały dopuszczo-

ne do obrotu w którymkolwiek z państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego) nie będzie miał on znaczenia 

dla niniejszych rozważań. Pojęcie security definiuje również Financial Services and Markets Act w art. 11 Sche-

dule 2, jako „shares or stock in the share of a company”, co wskazuje na zakresowo wąski, „tradycyjny” charak-

ter tego ujęcia.  
511

 Opis instytucji prawa poboru w brytyjskim prawie spółek prezentuje A. Radwan, Prawo poboru w spółce 

akcyjnej, Warszawa 2004, s. 62–77, z zastrzeżeniem, że rozważania prowadzone są na gruncie Companies Act z 

1985 r.  
512

 A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 63–64. 
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padku programów przyznających share options dyrektorom spółki prawo poboru można dość łatwo 

wyłączyć, co nie wywołuje wątpliwości w doktrynie.
513

 

 Kluczową instytucją z perspektywy wynagrodzenia kapitałowego dla kadry kierowniczej 

spółek angielskich jest wspomniany już program akcjonariatu pracowniczego zdefiniowany norma-

tywnie w sek. 1166 CA. Jest to konstrukcja istotna z uwagi na zastosowanie przepisów dotyczących 

akcjonariatu pracowniczego również do dyrektorów spółki – jednak tylko w zakresie unormowania 

nabywania akcji własnych spółki.
514

 Ramy normatywne programu akcjonariatu pracowniczego z CA 

przewidują szczególne ułatwienia w procesie emisji akcji i przyznawania praw do akcji w jego ramach 

oraz szczególne zasady w przypadku nabywania akcji własnych spółki i ich finansowania.
515

 Przede 

wszystkim emisja akcji oraz praw subskrypcji lub konwersji na akcje dokonywana przez dyrektorów 

spółki w ramach employees’ share scheme nie wymaga uprzedniej uchwały walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy (sek. 549 ust. 2 CA), oraz stanowi przypadek wyłączający prawa poboru papierów war-

tościowych przysługujące akcjonariuszom spółki (sek. 566 CA). Ponadto, odnoszący się do spółek 

publicznych zakaz emitowania akcji nieopłaconych przynajmniej do jednej czwartej wartości nomi-

nalnej oraz całości nadwyżki nie dotyczy akcji emitowanych w ramach programu akcjonariatu pra-

cowniczego (sek. 586 ust. 2 CA). Companies Act dopuszcza również możliwość zastosowania na po-

trzeby employees’ share scheme wsparcia finansowego (financial assistance) w dobrej wierze i w 

interesie spółki lub spółki powiązanej, lecz unormowanie to nie obejmuje dyrektorów spółki (sek. 682 

ust. 2 pkt b CA). Spółka jest również uprawnienia do rozporządzania akcjami własnymi (transfer of 

treasure shares) w zakresie oraz dla wykonania omawianego programu (sek. 727 ust. 1 pkt b CA).
516

 

 Z powyższych rozważań wynika, że podstawowymi instrumentami przewidzianymi przez 

Companies Act, mogącymi znaleźć zastosowanie do konstruowania programów opcji menedżerskich 

są: (i) prawo subskrypcji/objęcia akcji nowoemitowanych (right to subscribe for the shares alloted); 

(ii) prawo do zamiany jakiegokolwiek papieru wartościowego na akcje nowoemitowane (right to 

convert any security into the shares alloted); (iii) prawo subskrypcji/objęcia akcji uprzednio wyemi-

towanych; iv) prawo do zamiany jakiegokolwiek papieru wartościowego na akcje uprzednio wyemi-

towane (right to convert any security into the shares); oraz (v) prawa do akcji wyemitowanych w ra-

mach wykonania programu akcjonariatu pracowniczego (shares alloted in pursuance of an employees’ 

share scheme). Wszystkie te prawa ucieleśniają opcję akcyjną (share option), która stanowi dla nich 

kategorię nadrzędną, podobnie jak dla warrantu akcyjnego (share warrant), opcji uprawniającej do 

zapisu na akcje (option to subscribe), warrantu uprawniającego do subskrypcji akcji (warrant to sub-

scribe); lub innych podobnych praw objęcia akcji w kapitale zakładowym spółki publicznej, które są 

jedynie różnymi odmianami praw inkorporujących tę samą treść jurydyczną. 

 

 

                                                 
513

 Zob. P.L. Davis, Gower and Davies‟ Principles of Modern Company Law, wyd. 8, Londyn 2008, Nb 24–9 

– 24–10, s. 839–841. 
514

 Por. np. ogólne odesłanie w zastosowaniu przepisach dot. pracowników do dyrektorów w sek. 676 CA. 
515

 Por. P.L. Davis, Gower and Davies‟ Principles of Modern Company Law, wyd. 8, Londyn 2008, Nb 23–

10, s. 827–828. 
516

 Por. P.L. Davis, Gower and Davies‟ Principles of Modern Company Law, wyd. 8, Londyn 2008, Nb 13–

17, 13–18, s. 330–332. 



 123 

3.3.5. Program opcji menedżerskich w świetle brytyjskich zasad corporate governance 

3.3.5.1. Ewolucja brytyjskiego corporate governance w kwestii wynagrodzeń kadry zarządza-

jącej i programów opcji menedżerskich 

 Początek lat 90. XX w. przyniósł kadrze kierowniczej spółek po obu stronach Atlantyku pod-

wyżki wynagrodzeń na niespotykaną wcześniej skalę. Ten fenomen dotyczył bezdyskusyjnie Stanów 

Zjednoczonych, lecz zarysował się wyraźnie również w Wielkiej Brytanii. Z racji bliskości kultur 

brytyjski rynek kapitałowy stanowił alternatywę dla amerykańskich menedżerów, których „zameryka-

nizowane” zarobki wyznaczyły standardy również dla angielskich dyrektorów.
517

 Zjawiska te spotkały 

się jednak z odmiennymi strategiami rozwiązania, co nawet mimo różnic w kulturach prawnych może 

stanowić interesującą wskazówkę dla polskiego ustawodawcy. W Stanach Zjednoczonych inicjatywa 

reform z 1993 r. skupiła się rękach organów regulacyjnych, zwłaszcza SEC, kładących nacisk na 

ujawnianie informacji na temat zarobków, nie ingerujących jednak w wewnętrzne polityki spółek i 

pozostawiając ich organom pełną autonomię w tej dziedzinie. Jednocześnie sformułowana przez 

FASB propozycja rozliczania motywacyjnych opcji na akcje w sprawozdaniach finansowych spółek 

spotkała się ze zdecydowanie chłodnym przyjęciem rynku i ostatecznie została zarzucona w 1994 r. Z 

kolei w Wielkiej Brytanii największy wpływ na praktykę spółek wywarła regulacja o charakterze soft 

law formułowana przez ciała pozarządowe, z których na uwagę zasługuje przede wszystkim aktyw-

ność przedstawicieli środowisk biznesu i sektora prywatnego, poparta następnie autorytetem londyń-

skiej giełdy, a także działalność inwestorów instytucjonalnych jak ABI lub NAPF.
518

 

 Pierwsza i od razu przełomowa inicjatywa, nie tylko dla rynku brytyjskiego, wyszła ze strony 

Komitetu Cadbury’ego (Cadbury Committee) sformułowanego pod patronatem Financial Reporting 

Council.
519

 Mimo że pierwszorzędnym celem komitetu było przygotowanie zaleceń w sprawie składu i 

relacji w organach angielskich spółkach, dokument
520

 wieńczący jego pracę wytyczono również reko-

mendacje w obszarze wynagrodzeń dyrektorów, gdyż jak zauważył we wprowadzeniu do raportu A. 

Cadbury „the controversy over directors’ pay has kept corporate governance in the public eye.” Re-

komendacje Komitetu Cadbury’ego dotyczyły przede wszystkim pełnej transparencji w zakresie wy-

sokości i komponentów płacy, ze szczególnym zaznaczeniem systemów płacy opartych na wynikach z 

wyjaśnieniem kryteriów i metod ich pomiaru (pkt 4.40).
521

 Negatywna rekomendacja została wyrażo-

                                                 
517

 Por. B.R. Cheffins, Law, Economics and the UK's System of Corporate Governance: Lessons from Histo-

ry, 1 J.Corp.L.Stud. 71 (2001); B.R. Cheffins, Putting Britain on the Roe Map: The Emergence of the Berle–

Means Corporation in the United Kingdom, referat zaprezentowany podczas konferencji Convergence and Di-

versity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets w Tilburgu w 1999 r., (dost. na stronie: 

http://ssrn.com/abstract=218655); B.R. Cheffins, R.S. Thomas, Regulation and the Globalization (Ameri-

canization) of Executive Pay, Vanderbilt Law & Economics Research Paper 2002, Nr 5. 
518

 B.G. Main, The rise and fall of executive share options in Britain, [w:] J. Carpenter, D.L. Yermack, Ex-

ecutive Compensation and Shareholder Value: Theory and Evidence, Dodrecht–Boston–Londyn 1999, s.87–88. 
519

 Bezpośrednią przyczyną powstania komitetu, obok zamierzeń reformy angielskich praktyk korporacyj-

nych, były głośne i niespodziewane upadłości firm Coloroll oraz Polly Peck. 
520

 Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice z 

1.12.1992 r., znany powszechnie jako Kodeks Cadbury’ego (Cadbury Code). 
521

 Jak wynikało z Kodeksu, okres, na który zawierane są kontrakty menedżerskie nie powinien przekraczać 

bez zgody akcjonariuszy trzech lat, co powinno przyczynić się również do efektywniejszej kontroli nad odpra-

wami dyrektorów (pkt 4.41). Kodeks zalecał nadto, aby rady dyrektorów wyznaczały komitety ds. wynagrodzeń 

(remuneration committees), składające się w całości lub w większości z dyrektorów niewykonawczych (non–

executive directors) i przez jednego z nich przewodzone. Ich zadaniem byłoby rekomendowanie radzie dyrekto-

http://ssrn.com/abstract=218655
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na odnośnie do uczestnictwa niewykonawczych członków rady dyrektorów w programach opcji me-

nedżerskich, gdyż może to naruszać ich niezależność.
522

 Kodeks Cadbury’ego wywarł znaczący 

wpływ na obszar praktyk korporacyjnych spółek i krajobraz angielskiego corporate governance, o 

czym najlepiej świadczy fakt, że firmy zaczęły go stosować jeszcze przed jego oficjalnym opubliko-

waniem, opierając się jedynie na wersji roboczej opublikowanej w połowie 1992 r. 

 Znacznie dalej w zakresie regulacji programów opcji menedżerskich poszedł raport przygoto-

wany przez Komitet Greenbury’ego
523

 (Greenbury Committee) z 1995 r., poświęcony w całości pro-

blematyce wynagrodzeń kadry zarządzające spółek.
524

 Raport Komitetu Greenbury’ego zawierał Ko-

deks Najlepszych Praktyk (Code of Best Practice), który regulował m.in. skład i zadania komitetu 

wynagrodzeń, zasady ujawniania informacji na temat wynagrodzeń i procedury ich zatwierdzania, 

zasady wynagradzania oraz wskazania odnośnie kontraktów menedżerskich.
525

 

 Rekomendacje Kodeksu w obszarze programów menedżerskich opcje na akcje prezentują 

wysoki standard również z dzisiejszej perspektywy. Przede wszystkim komitety ds. wynagrodzenia 

powinny rozważyć zasadność zaproponowania dyrektorom programów motywacyjnego wynagrodze-

nia kapitałowego, a tradycyjne systemy opcji na akcje należy zestawiać porównawczo z innymi mode-

lami długoterminowych schematów motywacyjnych. Co do zasady opcje na akcje nie powinny być 

                                                                                                                                                         
rów propozycji w przedmiocie wynagrodzeń dyrektorów zarządzających, którzy nie powinni odgrywać jakiej-

kolwiek roli w procesie ustalania swojego wynagrodzenia (pkt 4.42). Komitet nie rekomendował natomiast 

przyznania walnemu zgromadzeniu uprawnień do ustalania wysokości zarobków menedżerów, z uwagi na nie-

praktyczny charakter takiego rozwiązania, lecz zachęcał aby akcjonariusze mogli wyrażać swoje opinie w tym 

temacie podczas walnego zgromadzenia, co miałoby stanowić środek „miękkiej” perwazji wobec rady dyrekto-

rów (pkt 4.43 w zw. z pkt 4.45). 
522

 „In order to safeguard their independent position, we regard it as good practice for non–executive direc-

tors not to participate in share option schemes.”, zob. pkt 4.13. Kodeks Cadbury’ego. 
523

 Directors’ Remuneration. Report by a Study Group chaired by sir Richard Greenbury z 17.7.1995 r. 
524

 Komitet ten zwołano pod wpływem sukcesu jego poprzednika, lecz bezpośrednią przyczyną stworzenia 

raportu było, jak przyznał R. Greenbury, zaniepokojenie środowisk inwestorów instytucjonalnych, akcjonariu-

szy, pracowników oraz opinii publicznej znacznymi podwyżkami płacy dla kadry kierowniczej oraz wysokimi 

zyskami z tytułu opcji na akcje w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej sprywatyzowanych na początku 

lat 90. XX w., czemu towarzyszyły jednocześnie redukcje zatrudnienia oraz wynagrodzeń dla szeregowych pra-

cowników niższego stopnia (pkt 1.6 Raportu Greenbury’ego, s. 9). W raporcie zostało jednak wyrażone przeko-

nanie, że mimo „błędów i wypaczeń” (mistakes and misjudgments), Komitet uważa, że brytyjskich firm w prze-

ważającym przypadku podchodzi do tematu wynagrodzeń dyrektorów w sposób rozsądny i odpowiedzialny (pkt 

1.11 w zw. z 1.9 Kodeksu Greenbury’ego), a poziom płacy korposponduje z tym w Europie kontynentalnej oraz 

jest znacznie niższy niż w Stanach Zjednoczonych. 
525

 Podobnie jak w przypadku Kodeksu Cadbury’ego podstawowa rekomendacja w celu uniknięcia sytuacji 

konfliku interesów dotyczyła tworzenia przez radę dyrektorów – komitetów ds. wynagrodzeń, w których skład 

wchodzić powinni niezależni i bezstronni dyrektorzy niewykonawczy (pkt A1 w zw. z A4 Kodeksu Greenbu-

ry’ego). Głównym zadaniem komitetu miało być ustalanie w imieniu rady dyrektorów oraz akcjonariuszy wyna-

grodzenia dla każdego z osobna przedstawiciela kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Osobą odpowiedzialną za 

działalność komitetu wobec akcjonariuszy był jego przewodniczący, czuwający także nad opracowaniem raportu 

nt. zasad i szczegółów wynagrodzenia w spółce oraz zobowiązany do uczestnictwa w rocznym walnym zgroma-

dzeniu w celu odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdanej materii (pkt A2 w zw. z pkt. A8 w zw. z pkt. B1 

Kodeksu Greenbury’ego). Raport, o którym mowa powinien prezentować w pełnym zakresie wszystkie elemen-

ty pakietu wynagrodzenia dyrektora wykonawczego, w tym programy opcji menedżerskich; nadto w przypadku 

przyznania menedżerskich opcje na akcje w jednym dużym pakiecie zamiast stopniowo, raport powinien wyja-

śnić i uzasadnić przyczynę takiej decyzji (pkt B4–B6 Kodeksu Greenbury’ego). Bez wątpienia cenne wskazówki 

zawierał dział C Kodeksu poświęcony strategii wynagradzania. Zgodnie z nimi, komitety ds. wynagrodzenia, 

mając na uwadze, że odpowiednia płaca daje zachętę i motywcję do pracy oraz wpływa na lojalność pracownika, 

powinny jednak wystrzegać się przyznawania kwot nadmiernych i ustalając zarobki mogą wzorować się na po-

równaniach z innymi firmami, jak również powinny brać pod uwagę politykę zatrudnienia i warunki płacy w 

całym przedsiębiorstwie (pkt C1–C3 Kodeksu Greenbury’ego). 
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wykonywane wcześniej niż w t r z y  l a t a  od ich przyznania, co znajduje zastosowanie również do 

okresu zachowania nabytych akcji. Nowouchwalane plany motywacyjne powinny zastępować po-

przednie programy lub przynajmniej stanowić rozsądne uzupełnienie odpowiednio skonstruowanego 

systemu, który jako całość wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie. Przede wszystkim jed-

nak należy u n i ka ć  p r z yz n a w a n i a  n a g r ó d  n a d mi e r n i e  w y g ó r o w a n y c h  („total rewards 

should not be excessive”), a warunki programów opcji menedżerskich powinny odpowiadać s t a wi a -

j ą c y m w y s o k i e  w y ma g a n i a  k r y t e r i o m u wz g l ę d n i a j ą c y m c e l e  p r z e d s i ę b i o r s t wa  

(„challenging performance criteria reflecting the company’s objectives”). Zalecane jest ponadto, aby 

konstrukcja programów opierała się na wskaźnikach związanych z wynikami przedsiębiorstwa, które 

można zmierzyć poprzez porównanie z wynikami konkurencji, np. zysk akcjonariuszy. Rekomendo-

wane jest zwłaszcza kilkuetapowe przyznawanie opcji na akcje, a nie w jednym dużym bloku. Last but 

not least, c e n a  me n e d ż e r s k i c h  o p c j i  a kc y j n yc h  n i gd y  n i e  p o w i n n a  za wi e r a ć  

z n i ż k i  (executives share options should never be issued at a discount).
526

 

 W dołączonych do Kodeksu Greenbury’ego uzupełniających komentarzach znajdujących w 

przygotowanym raporcie Komitetu Greenbury’ego, poświęcono dodatkową uwagę problematyce pro-

gramów opcji menedżerskich. Greenbury stwierdza, że programy opcji na akcje, zwłaszcza w trady-

cyjnym wydaniu, mają swoje wady, do których należy przede wszystkim zaliczyć możliwość osiąga-

nia przez dyrektorów niezasłużonych zysków (windfall gains) spowodowanych czynnikami niezależ-

nymi od ich wyników aktywności dyrektorów, takimi jak inflacja, ogólne różnice w cenach akcji, sko-

ki cen akcji wszystkich przedsiębiorstw z danego sektora, oraz możliwość zysku wynikajaca z przy-

znania opcje na akcje po cenie zniżkowej. Te okoliczności powinny zadecydować nie tylko o opiera-

niu przyszłych programów opcyjnych o ambitne i trudne kryteria, lecz również o ich implementacji do 

wcześniej uchwalonych systemów motywacyjnych. Greenbury uzasadnia rekomendację wymagającą 

zatwierdzenia planów opcji na akcje przez zgromadzenie wspólników, zwracając uwagę, że programy 

motywacyjne mogą wiązać się z czasowym zaangażowaniem kapitału akcjonariuszy oraz z ryzykiem 

rozwodnienia akcjonariatu. Ponadto, w raporcie podkreślono zalety planów polegających na przyzna-

waniu akcji obarczonych odpowiednimi warunkami oraz wymaganiami dotyczącymi długich okresów 

ich posiadania, stwierdzając przy tym, że mogą być one równie lub nawet bardziej skuteczne niż udo-

skonalone programy opcji menedżerskich w zachęcaniu dyrektorów do uczestniczenia w akcjonariacie 

spółki, a w efekcie łączenia interesów managementu z interesami akcjonariuszy.
527

 

 Nie podważając doniosłego znaczenia wszystkich powyższych rekomendacji za jedną z naj-

ważniejszych uwag z raportu Greenbury’ego w kontekście programów opcji na akcje można uznać 

zakwestionowanie zasadności i celowości utrzymania ulg podatkowych dla tych systemów wynagra-

dzania.
528

 O wadze tego komentarza niech najlepiej zaświadczy fakt, że pod wpływem raportu brytyj-

ski minister skarbu uchylił preferencje podatkowe przyznane programom menedżerskich opcji na ak-

cje ze skutkiem od lipca 1995 r. To zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny prawa stanowić mia-

                                                 
526

 Pkt C5–C10 Kodeksu Greenbury’ego. 
527

 Pkt 6.28–6.33 Raportu Greenbury’ego. 
528

 „There is no good reason why executive share option schemes should receive favoured tax treatment 

compared with other forms of long–term incentive schemes. Neither is there any obvious reason why executive 

share option schemes should receive favourable tax treatment at all.”, zob. pkt 6.36. Raportu Greenbury’ego. 
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ło przysłowiowy gwóźdź do trumny kariery instytucji opcji menedżerskich w Wielkiej Brytanii.
529

 

Stwierdzenie to wydaje się uzasadnione jeśli uwzględnić, że zaproponowany w zamian program opcji 

zakładał ulgi podatkowe dla systemów przyznających opcje na akcje o wartości nieprzekraczającej 

30.000 ₤ na rok, co trudno uznać za kwotę motywującą i atrakcyjną dla dyrektorów najwyższego 

szczebla. 

 Dalszy rozwój brytyjskich zasad corporate governance w zakresie wynagrodzenia kadry kie-

rowniczej przy wykorzystaniu programów opcji menedżerskich przebiegał w duchu rekomendacji 

wytyczonych w raporcie Greenbury’ego. Kolejny dokument dedykowany ładowi korporacyjnemu 

przygotowany w 1997 r. przez komitet pod kierownictwem Ronnie Hampela
530

 zwracał jednak uwagę, 

że ustalanie płacy dyrektorów w oparciu o porównania z innymi firmami, jak również ujawnianie in-

dywidualnych zarobków może przynosić niezamierzone efekty w postaci podwyżek wynikających 

wyłącznie ze współzawodnictwa środowiskowego i niemających związku z wynikami przedsię-

biorstw.
531

 W odniesieniu do programów opcji menedżerskich, autorzy raportu wyrazili przekonanie, 

że powodzenie programów motywacyjnych w stymulowaniu wzrostu wyników firmy zależy nie tyle 

od ich rodzaju, lecz bardziej od ich szczegółowej kompozycji, przyjętych kryteriów (np. zysk przypa-

dający na jedną akcję (earning per share, EPS), całkowity zwrot dla akcjonariuszy (total shareholder 

return, TSR), itp.) oraz korelacją pomiędzy zakładanymi wynikami a poziomem benefitów. Hampel 

podkreślał jednocześnie wagę rekomendacji Greenbury’ego, zgodnie z którą zarobki menedżerów 

przede wszystkim nie powinny być nadmiernie wygórowane. Podtrzymano także stanowisko Cadbu-

ry’ego o nieprzyznawaniu opcji menedżerskich dyrektorom niewykonawczym, argumentując, że skala 

potencjalnych zarobków wynikających z mechanizmu dźwigni, na których zasadzają się programy 

opcyjne, nie jest właściwym przeznaczeniem dla nadzorców spółki. Jednocześnie, zdaniem Hampela, 

nie istnieją przeszkody przeciwko wynagradzaniu dyrektorów niezarządzających za pomocą akcji 

spółki.
532

   

3.3.5.2. Aktualne zalecenia brytyjskiego corporate governance dotyczące programów opcji 

menedżerskich 

 Stanowiące podwaliny brytyjskiego systemu ładu korporacyjnego raporty Cadbury’ego i Gre-

enbury’ego wraz z nowym raportem Committe on Corporate Governance z 1998 r. zostały skonsoli-

dowane w angielski kodeks ładu korporacyjnego, czyli Combined Code on Corporate Governance z 

2000 r. W ciągu minionej dekady powstało w Wielkiej Brytanii kilka dodatkowych dokumentów po-

święconych analizowanej problematyce.
533

 Pozostawały one w mniejszym lub większym związku z 
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 B.G. Main, The rise and fall of executive share options in Britain, [w:] J. Carpenter, D.L. Yermack, Ex-

ecutive Compensation and Shareholder Value: Theory and Evidence, Dodrecht–Boston–Londyn 1999, s.87–89. 
530

 Committee on Corporate Governance: Final Report, z 28.01.1998 r. (tzw. Hampel Committee Report, 

Raport Komitetu Hampela). 
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 Por. „There is a danger that the uncritical use of comparisons will lead to an upward ratchet in remune-

ration with no corrcsponding improvement in corporate performance. […] It should also be recognised that ful1 

disclosure of individual directors’ total emoluments has led to an upward pressure on remuneration in a compet-

itive field.”, zob. pkt 4.4–4.5. Raportu Hampela. 
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 Pkt 4.8 Raportu Hampela. 
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 M.in. A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities: Final recom-

mendations (The Walker Review) z 26.11.2009 r., Guidelines for Disclosure and Transparency in Private Equity 

(2007); Good practice suggestions from the Higgs Report (2006); Corporate governance in central government 
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Combined Code, który sam ulegał kilkakrotnym zmianom. Jednak kodeks ten zajmuje pozycję pierw-

szorzędną z uwagi na jego powiązanie z Listing Rules, które zobowiązują brytyjskie spółki notowane 

na London Stock Exchange do zamieszczenia w raporcie rocznym ogólnych informacji o zakresie 

przestrzegania kodeksu oraz szczegółowych wyjaśnień w przypadku odstępstw od zaleceń kodeksu.
534

 

 Za jedną z ważniejszych zasad Combined Code, również w kontekście programów opcji me-

nedżerskich, jest imperatywne zobowiązanie wszystkich dyrektorów spółki do podejmowania obiek-

tywnych decyzji w interesie spółki.
535

 Kodeks kontynuuje tradycje poprzedników rekomendując, aby 

wynagrodzenia kadry zarządzającej, tj. dyrektorów wykonawczych, ustalane były przez komitet ds. 

wynagrodzeń, składający się z przynajmniej trzech niezależnych dyrektorów niewykonawczych 

(dwóch w przypadku mniejszych firm), przy czym jedną z przesłanek niezależności dyrektora jest 

niedotrzymywanie wynagrodzenia w postaci opcji na akcje.
536

 Zalecenie to jest związane z główną 

rekomendacją (main principle), aby proces ustalania płacy każdego z dyrektorów zarządzających miał 

charakter formalny oraz jawny, a także pozbawiony udziału osób zainteresowanych, tj. wynagradza-

nych. Komitet ds. wynagrodzeń winien czuwać, aby poziom płac motywował i angażował dyrektorów 

do pomyślnej pracy na rzecz przedsiębiorstwa, wzmacniając jednocześnie więź z firmą. Niemniej 

przede wszystkim spółka powinna wystrzegać się przeznaczania na pensje managementu kwot wyż-

szych niż wynika to z potrzeb lub okoliczności. Warunki wynagrodzeń w innych firmach mogą być 

uwzględniane podczas rozważania wysokości płac, lecz należy mieć na uwadze, że rodzi to ryzyko 

tendencji ich podwyższania bez przełożenia na wzrost wartości firmy lub polepszenie jej wyników 

ekonomicznych.
537

 

 Znaczący komponent należnego dyrektorowi pakietu powinno stanowić wynagrodzenie uza-

leżnione od wyników indywidualnych i przedsiębiorstwa, którego celami są łączenie interesów mene-

dżera z interesem akcjonariuszy oraz zachęcenie do podejmowania wysiłków i starań na najwyższym 

poziomie. Poza przypadkami określonymi przez Listing Rules n i e z a l e c a n e  j e s t  p r z y z n a w a n i e  

me n e d ż e r s k i c h  o p c j i  n a  a kc j e  ze  zn i ż k a mi , tzn. z ceną wykonania poniżej wartości ryn-

kowej instrumentu bazowego w dniu przyznania opcji. 

 W zakresie strategii ustalania warunków wynagrodzenia opartego na wynikach, rekomendacja 

B.1.1. CCCG odsyła do szczegółowych wytycznych zawartych w Schedule no. 1 do kodeksu, które w 

znacznej części odpowiadają rekomendacjom z raportu Greenbury’ego. Zgodnie z pkt. 2 załącznika, 

komitety ds. wynagrodzenia powinny przede wszystkim rozważyć zasadność zaproponowania dyrek-

torom programów motywacyjnych, a tradycyjne programy opcji na akcje należy zestawiać porównaw-

czo z innymi modelami długoterminowych systemów motywacyjnych. Co do zasady p r a wa  z  

o p c j i  n a  a k c j e  l u b  i n n yc h  p o d o b n yc h  i n s t r u me n t ó w  n i e  p o wi n n y  b y ć  w y k o -

                                                                                                                                                         
departments: Code of good practice (2005); Audit Committees – Combined Code Guidance (the Smith Report) 

(2003); The Higgs Report: Review of the role and effectiveness of non–executive directors (2003); The Responsi-

bilities of Institutional Shareholders and Agents – Statement of Principles z 21.10.2002 r.; The Hermes Prin-

ciples z 21.10.2002 r.; Directors’ Remuneration Report Regulations 2002, SI 2002/1986; Hermes Statement on 

International Voting Principles z 13.12.1999 r.; The KPMG Review Internal Control: A Practical Guide (1999); 

Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code (Turnbull Report) (1999). 
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 Pkt 3 Preambuły CCCG, s. 1. 
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 Pkt B.2.1. w zw. z pkt. A.3.1. CCCG. 
537
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n y w a n e  wc z e ś n i e j  n i ż  w  t r z y  l a t a  o d  i c h  p r z y z n a n i a , co znajduje zastosowanie rów-

nież do okresu zachowania nabytych akcji (vesting period). Nowouchwalane plany motywacyjne po-

winny zastępować programy wdrożone wcześniej lub przynajmniej stanowić rozsądne uzupełnienie 

odpowiednio skonstruowanego systemu. Ca ł o ś ć  p r z y z n a n e g o  w y n a gr o d ze n i a  n i e  p o -

w i n n a  b y ć  n a d mi e r n i e  w y g ó r o w a n a  (total rewards potentially available should not be 

excessive). Wypłaty, jak również przyznawanie nowych pakietów opcji w ramach wcześniej wdrożo-

nych programów opcji menedżerskich powinny odpowiadać s t a w i a j ą c y m wy s o k i e  w y ma g a -

n i a  k r y t e r i o m u w z g l ę d n i a j ą c y m c e l e  p r z e d s i ę b i o r s t wa  (challenging performance 

criteria reflecting the company’s objectives). Zalecane jest ponadto, aby konstrukcja programów opie-

rała się na wskaźnikach związanych z wynikami przedsiębiorstwa, które można zmierzyć poprzez 

porównanie z wynikami konkurencji, jak całkowity zysk akcjonariuszy (total shareholder return).
538

 

Rekomendowane jest także przyznawanie opcji na akcje w kilku etapach, a nie w jednym znacznym 

pakiecie.
539

 

 Stosownie do pkt. B.1.3. CCCG, wynagrodzenie dyrektorów niezarządzających co do zasady 

nie powinno składać się z opcji na akcje. W przypadku przyznania opcji nadzorcom na zasadzie wy-

jątku, rekomendowane jest uzyskanie uprzedniej akceptacji akcjonariuszy oraz sugeruje się, aby dy-

rektorzy niewykonawczy wstrzymali się z rozporządzeniem akcjami uzyskanymi w drodze wykonania 

opcji przez minimum rok od wygaśnięcia ich mandatu.  

 Analiza rekomendacji Combined Code w wersji z 2008 r. w przedmiocie programów opcji 

menedżerskich wskazuje, że kodeks w przeważającej mierze oparł się zaleceniach raportu Greenbu-

ry’ego, choć części z nich nadano charakter bardziej ogólny, a przez to „łagodniejszy”, np. w zakresie 

nadmiernych wynagrodzeń lub opcji ze zniżką. Pozostał również w duchu wytycznych Cadbury’ego, 

lecz nie zaadoptował wszystkich uwag z raportu Hampela, m.in. w zakresie szczegółowej kompozycji 

i kryteriów wyników składających się na rdzeń programu. Kodeks pomija również jedną z ważniej-

szych zasad Greenbury’ego, wymagającej uprzedniej zgody akcjonariuszy dla uchwalenia programów 

motywacyjnych, co wytłumaczyć jednak można relewantnym wymogiem implementowanym z Listing 

Rules. Opublikowany w dn. 1.12.2009 r. raport Hoggsa, dokonujący rewizji Combined Code oraz 

proponujący daleko sięgające zmiany w jego strukturze i treści, nie zawiera wielu zmian merytorycz-

nych w przedmiocie wynagrodzenia kapitałowego, poza naciskiem na jego pożądany wpływ na długo-

terminowy sukces przedsiębiorstwa oraz rekomendacją w zakresie zastrzegania przez spółki możliwo-

ści żądania zwrotu uzyskanych kwot w przypadku podania przez dyrektora nieprawdziwych informa-

cji lub przewinień. 

 Brak szczegółowych regulacji w zakresie programów opcji menedżerskich, częściowo uspra-

wiedliwiony kompleksowym i zarazem ogólnym charakterem kodeksu corporate governance, rekom-

pensują wytyczne Association of British Insurers
 
dotyczące zasad i praktyk w obszarze wynagrodzeń 

                                                 
538

 Zalecenie to odpowiada również praktykom brytyjskich spółek, z których według badań z 2000 r. 72% 

stosowało EPS jako dominujący wskaźnik ekonomiczny, w zestawieniu z 12%, które decydowały się na TSR. 
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kadry zarządzającej (Executive Remuneration – ABI Guidelines on Policies and Practices) z 2008 r. 

Sekcja III Guidelines prezentuje rozbudowany zestaw wskazówek związanych z konstruowaniem 

programów opcji menedżerskich, opartych na opcjach na akcje, akcjach i innych instrumentach po-

zwalających na osiągnięcie efektów motywacyjnych. Koncentrują się one na podmiotowych i przed-

miotowych przesłankach wdrażania systemów wynagrodzenia kapitałowego oraz materialnych i for-

malnych kryteriach ich realizacji, opisując w szczególności zasady dotyczące przyznawania opcji; 

obowiązków informacyjnych i publikacyjnych związanych z implementacją programu; kryteriów i 

czasu trwania programów; kosztów wdrażania programów; zmian warunków programów; zasad i 

technik wykonywania uprawnień z opcji; okoliczności i przyczyn zakończenia programów; zapobie-

ganiu rozwodnieniu akcjonariatu; oraz problematyki programów w grupach spółek. 

 Ograniczając się do spraw najważniejszych należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zaleceniami 

ABI minimalny okres pomiędzy przyznaniem praw do nabycia akcji a ich wykonaniem powinien 

umożliwiać osiągnięcie strategicznych założeń przedsiębiorstwa i z założenia nie powinien być krót-

szy niż trzy lata. Uchwalenie nowych programów opcji menedżerskich wymaga uprzedniej zgody 

akcjonariuszy, podobnie jak znaczące zmiany w treści systemów wdrożonych wcześniej. Podstawowy 

pakiet opcji nie powinien z założenia przekraczać poziomu rocznego podstawowego wynagrodzenia 

(one times base salary rule), a przyznanie wszelkich potencjalnych korzyści ponad tę kwotę powinno 

być uzależnione od osiągnięcia znacząco lepszych wyników i polepszania wartości firmy (commensu-

rately higher levels of performance, […] achievement of significantly greater value creation than that 

applicable to threshold vesting).
540

 Wartość wszystkich przyznanych akcji, opcji na akcje i innych 

tego typu instrumentów nie powinna przekraczać 10% wartości kapitału zakładowego spółki (issued 

ordinary share capital) na przestrzeni 10 lat, a w przypadku dyskrecjonalnych programów opcji me-

nedżerskich nie więcej niż 5% (tj. odpowiednio 1% oraz 0,5% rocznie), co ma na celu uchronić akcjo-

nariat spółki przed znacznym rozwodnieniem.
541

 Głównymi kryteriami oceny wyników realizacji za-

łożeń programów motywacyjnych powinny być całkowity zysk akcjonariuszy (TSR) oraz zysk przy-

padający na jedną akcję (EPS), a jakiekolwiek zmiany w warunkach uchwalonych systemów należy 

uznać za zbędne i nieuzasadnione.
542

 Jedna z kluczowych informacji na temat uchwalanych progra-

mów opcyjnych udostępnianych akcjonariuszom powinna dotyczyć kosztów ich uchwalenia oraz re-

alizacji, przy czym wytyczne zalecają podania p o t e n c j a l n e j  wa r t o ś c i  p r o g r a mu  dla każdego 

z jego uczestników (Potential Value) oraz ich oczekiwanej rzeczywistej wartości w przyszłości 

(Expected Value), których podanie ma umożliwić udziałowcom zrozumienie prawdziwych celów i 

założeń wdrażanych programów wynagrodzenia.
543

 

 Wysoka jakość sformułowanych zaleceń oraz ich doniosłość zwłaszcza przy uwzględnieniu, 

że prezentują one stanowisko środowiska inwestorów indywidualnych, a także rola, jaką rekomenda-

cje ABI wywierają na praktyki brytyjskich spółek w zakresie implementacji programów opcji mene-

dżerskich począwszy od lat 80. XX w. do dnia dzisiejszego, nakazuje przyznać ABI Guidelines istotne 
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 Pkt 4.3–4.4. ABI Guidelines. 
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 Pkt 8.1–8.2 ABI Guidelines. W przypadku małych firm programy opcji menedżerskich mogą angażować 

do 10% kapitału spółki, jeżeli całkowita wartość rynkowa schematu nie przekracza 1 mln funtów, zob. pkt 8.4. 

ABI Guidelines. 
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 Pkt 4.8–4.14 ABI Guidelines. 
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znaczenie. Powyższe znajduje również potwierdzenie w okoliczności, że stosuje je duża liczba angiel-

skich firm.
544

 Co więcej, w braku paralelnego dokumentu w polskich warunkach, wielowymiarowy i 

uniwersalny profil rekomendacji ABI, poświęconych w całości instytucji programów opcji i w zasa-

dzie oderwanych od specyfiki brytyjskiego prawa spółek, pozwala sformułować postulat, że dokument 

ten powinien znaleźć bezpośrednie zastosowanie podczas rekonstrukcji polskich zasad ładu korpora-

cyjnego w analizowanym obszarze. 

3.3.6. Obowiązki informacyjne związane z programem opcji menedżerskich 

 Generalny brak uprawnień akcjonariuszy w dziedzinie akceptacji pakietów płacowych kadry 

kierowniczej, za wyjątkiem, jak było mowa wcześniej, programów opcji menedżerskich oraz innych 

motywacyjnych planów długoterminowych, mają rekompensować, zdaniem brytyjskiej doktryny, 

dwie inne instytucje.
545

 Rozporządzenie dotyczące raportu na temat wynagrodzeń dyrektorów z 2002 

r. (Directors’ Remuneration Report Regulations 2002) wprowadziło do Companies Act z 1985 r. wy-

móg przygotowania r a p o r t u  opisującego szczegółowo informacje oraz zasady w zakresie polityki 

płacowej spółek giełdowych
546

 wobec kadry zarządzającej (Directors’ Remuneration Report, DRR), 

transponowany następnie do sek. 420 CA z 2006 r. Wspomnianym aktem wykonawczym przyznano 

również walnemu zgromadzeniu spółki giełdowej u p r a wn i e n i e  d o  p o d j ę c i a  u c h w a ł y  o p i -

n i u j ą c e j  raport przedstawiony przez radę dyrektorów (advisory vote).  

 Obowiązek przygotowania raportu za każdy rok obrotowy spoczywa na dyrektorach spółki 

giełdowej.
547

 Przepisy przewidują rygorystyczne wymogi informacyjne w zakresie programów opcji 

menedżerskich. Część pierwsza raportu powinna zwierać tabelaryczne zestawienie danych, przygoto-

wane dla każdego z dyrektorów z osobna, prezentujące informacje na temat (i) liczby akcji, na które 

opiewają opcje, z rozróżnieniem na opcje przyznane na odmiennych warunkach i zasadach, oraz ze 

wskazaniem przyrostu opcji według stanu na początek i koniec roku obrotowego; (ii) opcji na akcje 

przyznanych w danym roku obrotowym; (iii) opcji wykonanych w danym roku obrotowym; (iv) nie-

wykonanych opcji, które wygasły w danym roku obrotowym; (v) opcji, których warunki zostały zmie-

nione w ciągu roku obrotowego; (vi) ceny przyznania, ceny oraz daty wykonania każdej z ważnych 

opcji obowiązujących w danym roku obrotowym, a także dnia, od którego można wykonać opcję oraz 

momentu, kiedy uprawnienie to wygasa. Ponadto, audytowana część raportu powinna zrelacjonować 

narracyjnie wszelkie zmiany w warunkach i zasadach programów opcji menedżerskich w danym roku 
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tarza spółki. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, raport ma się składać z dwóch części, z których jedna, 
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obrotowym; wszystkie kryteria wyników i wydajności, na których opierają się obowiązujące programy 

motywacyjne; cenę rynkową każdej opcji na akcje wykonanej w danym roku obrotowym; cenę ryn-

kową każdej niewykonanej i ważnej opcji na akcje w ostatnim dniu roku obrotowego oraz najniższą i 

najwyższą cenę rynkową na przestrzeni całego roku.
548

 

 Część raportu niepoddawana badaniu biegłych rewidentów ma charakter wyjaśniający. Po-

winna ona w pierwszej kolejności precyzyjnie opisać kryteria uprawniające do realizacji opcji (per-

formance criteria) zawarte w programach opcji menedżerskich indywidualnych dyrektorów wraz z 

uzasadnieniem celowości ich wyboru oraz ze wskazaniem metod oceny spełnienia konkretnych kryte-

riów i osiągnięcia przyjętych wskaźników. Umotywowany powinien być również brak zastosowania 

kryteriów wynikowych. Opisów i wyjaśnień wymagają również wszystkie ważniejsze zmiany w wa-

runkach programów opcji menedżerskich, a także przyjęte proporcje pomiędzy programami opartymi 

na kryteriach wynikowych a ich pozbawionymi. Ponadto, raport powinien zawierać w y k r e s  g r a -

f i c z n y  przedstawiający wartość całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) przypadającego dla 

każdej z klas notowanych instrumentów finansowych spółki w przeciągu ostatnich pięciu lat w po-

równaniu ze wskaźnikami wzrostu lub spadku wartości TSR dla wszystkich akcji spółki (appropriate 

general index of company shares). Istotną nowością wprowadzoną w 2008 r. jest również obowiązek 

uwzględnienia informacji na temat relacji wynagrodzeń kadry kierowniczej do wysokości płacy pra-

cowników i warunków zatrudnienia w spółce lub grupie spółek oraz ich przełożenia na decyzje w 

sprawie zarobków dyrektorów. Przepis ten ma na celu przeciwdziałanie pogłębiającym się proporcjom 

pomiędzy wynagrodzeniem szeregowego pracownika a dyrektora firmy.
549

 

 Sekcja 439 CA nakłada na dyrektorów spółki obowiązek zawiadomienia akcjonariuszy o za-

mierzeniu przedstawienia pod ich głosowanie raportu na temat wynagrodzeń.
550

 Egzemplarz raportu 

wraz z projektem uchwały o jego akceptacji powinien zostać dostarczony do każdego akcjonariusza 

spółki, posiadaczy obligacji oraz wszystkich osób uprawnionych od otrzymania zawiadomienia o wal-

nym zgromadzeniu. Znaczenie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia 

raportu z wynagrodzeń dyrektorów, jako instytucja stosunkowo nowa, jest przedmiotem rozważań w 

doktrynie, w których podkreśla się jej trzy praktyczne aspekty. Po pierwsze, uznanie tego głosowania 

za obowiązkowy punkt walnego zgromadzenia przerzuca ciężar jego zorganizowania na dyrektorów 

spółki, co może mieć znaczenie w sytuacji rozproszenia akcjonariatu oraz systemów głosowania przez 

pełnomocnika (proxy), które łączenie przekładają się nieraz na ograniczone możliwości dodania no-

wych punktów w planie walnego zgromadzenia. Po drugie, rady dyrektorów, które doświadczyły od-

rzucenie raportu na temat ich wynagrodzeń przez akcjonariuszy bardzo szybko dokonały zmian in plus 

w polityce płacowej, aby załagodzić niezadowolenie akcjonariuszy. Po trzecie, instytucja zdaje się 

wpływać na poprawę jakości dialogu pomiędzy kadrą zarządzającą spółki a akcjonariuszami instytu-

                                                 
548

 Art. 8 pkt. a–g Schedule 7A Directors’ Remuneration Report Regulations 2002. Osobne, podobnie 

szczegółowe wymogi dotyczą long term incentive schemes. 
549

 P.L. Davis, Gower and Davies‟ Principles of Modern Company Law, wyd. 8, Londyn 2008, Nb 14–17, s. 

387.  
550

 Pominięcie opisanej procedury stanowi występek (offense) każdego z dyrektorów spółki, który nie dopeł-

nił procedury, zagrożony odpowiedzialnością karną (sek. 440 ust. 2 CA). 
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cjonalnymi mającymi wpływ na kształtowanie polityki spółki.
551

 Pogląd ten koreluje ze stanowiskiem, 

zgodnie z którym negatywna opinia publiczna wokół nadmiernie wygórowanych wynagrodzeń w 

spółce może stanowić „czarny PR” dla spółki, przyczyniając się do nadwyrężenia marki firmy, gor-

szego odbioru jej produktów lub usług, względnie popsucia relacji inwestorskich. To ostatnie z kolei 

może znaleźć przełożenie na brak poparcia akcjonariuszy dla innych projektów zarządców spółki.
552

 

 W przypadku spółek publicznych dalsze wymagania przewidują również Listing Rules. 

Directors’ Remuneration Report Regulations z 2002 r. wprowadziło obowiązek rady dyrektorów spo-

rządzania każdorocznie raportu zaadresowanego do akcjonariuszy, prezentującego szczegóły polityki 

wynagradzania dyrektorów zarządzających i zasad ustalania ich pensji. Dokument powinien stanowić 

załącznik do rocznego sprawozdania finansowego spółki publicznej (annual financial report).
553

 Za-

kres informacji wymaganych przez Listing Rules pokrywa się z wymogami opisanymi powyżej.
554

 

Natomiast w odniesieniu do spółek niepublicznych, Companies Act przewiduje obowiązek sporządze-

nia raportu w wersji okrojonej, składającej się jedynie z podlegającej audytowi części pierwszej, 

przedstawiającej nadto dane o mniejszym stopniu szczegółowości. Zestawienie powinno bowiem 

wskazywać jedynie całkowitą sumę wynagrodzeń, a w przypadku rozbicia pensji na poszczególne 

kwoty nie istnieje obowiązek indywidualnej identyfikacji osób uprawnionych. Należy również ujaw-

nić kwotę przyznaną najlepiej wynagradzanemu dyrektorowi, jeżeli jej wysokość przekracza ₤ 

200.000, lecz ponownie nie wiąże się to z obowiązkiem podawania jego tożsamości. 

3.4. Program opcji menedżerskich w prawie francuskim 

3.4.1. Uwaga ogólna 

 Francja posiada stosunkowo długie doświadczenia z programami opcji na akcje w porównaniu 

z innymi krajami Europy kontynentalnej zakorzenionymi w systemie civil law, zwłaszcza Niemcami. 

Konstrukcja opcji na akcje (options de souscriptions ou dl'achat d'actions) umożliwiająca opcyjne 

nabycie akcji spółki w określonym czasie po ustalonej cenie z dnia jej przyznania, przy obustronnych 

korzyściach podatkowych dla spółki i opcjobiorcy, została implementowana ustawą z 31.12.1970 r.
555

 

jako podstawowy instrument systemu akcjonariatu pracowniczego.
556

 Francja posiada zatem najstarsze 
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 P.L. Davis, Gower and Davies‟ Principles of Modern Company Law, wyd. 8, Londyn 2008, Nb 14–16, s. 

386. 
552

 A. Chambers, C. Weight, Corporate Governance Handbook, wyd. 4, Londyn 2008, s. 575. Przedstawione 

stanowisko odwołuje sie do nagłośnionych publicznie przykładów z firm GlaxoSmithKline, Vodafone, Jarvis, 

Marconi, Sainsbury oraz Prudential, które zdają się potwierdzać słuszność przywołanych stanowisk. 
553

 Art. 9.8.8. LR w zw. art. 9.8.6. ust. 7 LR. 
554

 Informacje, ujęte w formie tabelarycznej oraz zawierające w razie potrzeby dodatkowe wyjaśnienia, po-

winny opisywać każdy element składający się na pakiet płacowy członka kadry zarządzającej, w tym m.in., 

pensję podstawową, szacunkową wysokość wszystkich benefitów, roczne bonusy, odroczone bonusy, wynagro-

dzenie motywacyjne, zakontraktowane odprawy oraz wszelkie inne płatności w jakiejkolwiek formie. W rapor-

cie należy również uwzględnić również (i) wszystkie opcje na akcje, w tym opcje SAYE; (ii) konstrukcję wdro-

żonych długoterminowych i motywacyjnych programów wynagrodzenia kapitałowego, z zaznaczeniem termi-

nów realizacji każdego z instrumentów; (iii) wartość finansową oraz liczbę akcji przyznanych w ramach każdego 

z systemów wynagrodzenia; (iv) wartość finansową oraz liczbę wszystkich instrumentów kapitałowych przyzna-

nych w ramach każdego z systemów wynagrodzenia; (v) wyjaśnienia zasad implementowanych systemów opcji 

akcyjnych dla dyrektorów i pracownikom rozwiązań płacowych, a także odstępstwa od pierwotnie przyjętych 

warunków oraz zmiany w dokonane podczas minionego roku. 
555

 Nowelizowaną następnie sześć razy, m.in. w latach 1984–1985 oraz 1987 r. 
556

 Zob. raport PEPPER I, [przyp. 89], s. 73. 
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europejskie unormowanie problematyki opcji na akcje, co czyniło ją krajem „dawcą” dla przyczepów 

prawnych wśród krajów romańskich, np. Hiszpanii, a jednocześnie regulacja ta jest nie pozostawała 

pod dużym wpływem rozwiązań amerykańskich.
557

  

3.4.2. Źródła prawa 

 Regulacja problematyki programów opcji menedżerskich w prawie francuskim posiada wyjąt-

kowy charakter z uwagi na szczegółowe unormowanie zagadnienia.
558

 Przyznawanie opcji na akcje 

dla pracowników i kadry kierowniczej spółek akcyjnych stanowi odrębną instytucję jurydyczną stypi-

zowaną w art. L225-177 do L225-186-1 francuskiego kodeksu handlowego (Code de commerce).
559

 

Aktualna treść tych przepisów stanowi odzwierciedlenie stosunkowo licznych nowelizacji, które miały 

miejsce w ciągu ostatniej dekady,
560

 a które jednocześnie pozwalają wyrazić wątpliwość, czy proces 

ewolucji tej instytucji w prawie francuskim został zakończony. Zjawisko to zdaje się również sygnali-

zować jej wagę oraz newralgiczny charakter, zarówno w kontekście poszukiwania normatywnego 

„złotego środka” przez francuskiego ustawodawcę,
561

 jak również uwzględniwszy niepozbawioną 

znaczenia okoliczność, że przyznawanie opcji na akcje zostało zakazane w spółkach, które otrzymały 

subwencje państwowe w czasie kryzysu finansowego w latach 2007–2008.
562

 

 Istotne zalecenia korporacyjne w odniesieniu do wynagrodzeń kadry menedżerskiej oraz pro-

gramów opcji menedżerskich spółek publicznych zawierają również Regulacja Ogólna Autorité des 

marchés financiers (AMF)
563

 (Règlement général de l'AMF) oraz francuski kodeks corporate gover-

nance (Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées) z grudnia 2008 r.
564
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 Uwagę na tę okoliczność zwraca trafnie T. Vázquez Lepinette, Los planes de opciones sobre acciones 

(Stock Options): perfiles jurídico-privados, Derecho de los Negocios, nº 120, septiembre de 2000, s. 14, przyp. 

14. 
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 Więcej na temat programów opcji menedżerskich we Francji, zob. Ph. Jaffré, L. Mauduit, Les stock–

options, Paryż 2002; A.Alcouffe, C. Alcouffe, Executive Compensation–setting Practices in France, Long range 

planning 2000, Vol. 33, issue 4, s. 527–543; J. Wulff, Aktienoptionen für das Management: deutsches und eu-

ropäisches Recht, Köln 2000, s. 219–248; skrótowo: A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, E. Poutsma, J. Sesil, Theo-

retical study on stock options..., [przyp. 33], s. 34–35. 
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 „Des options de souscription ou d'achat d'actions”. Księga II, Tytuł II, Rozdział V, Sekcja 4, Podsekcja 2, 

Paragraf 1 Kodeksu handlowego. Dokument dostępny w jęz. francuskim, ang., niem. oraz hiszpańskim na stro-

nie www.legifrance.gouv.fr. 
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 Najważniejsze akty nowelizujące to Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime 

des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant 

modifié la législation commerciale; Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la partici-

pation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social; LOI n° 2008-

776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie; LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des reve-

nus du travail. 
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 W tym kontekście godzi się nadmienić, że równie istotna i rozbudowana regulacja normatywna została we 

francuskim prawie spółek poświęcona instytucji a k c j o n a r i a t u  p r a c o w n i c z e g o  (des attributions d'actions 

gratuites), przybierającej postać przyznawania pracownikom akcji spółek pod warunkiem spełnienia szeregu 

przesłanek i warunków określonych w art. L225-197-1 do L225-197-6 Cdc. 
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 Zob. France Bans Firms It Aids From Issuing Stock Options, WSJ z 31.3.2009 r. 
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 Autorité des marchés financiers, odpowiednik polskiej KNF lub amerykańskiej SEC, powołana francuską 

ustawą o bezpieczeństwie finansowym z 1.8.2003 r. (loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003); 

powstała z połączenia Commission des opérations de bourse (COB), Conseil des marchés financiers (CMF) oraz 

Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). 
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 Francuski kodeks corporate governance sporządzony przez Association Française des Entreprises Privé-

es (AFEP) oraz Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), stanowi skonsolidowaną wersję Kodeksu 

corporate governance dla spółek publicznych z października 2003 r. (opierającego się z kolei na dwóch rapor-

tach grupy Marca Viénota z 1995 r. i 1999 r. oraz raporcie grupy Daniela Bouton z 2002 r.) oraz Rekomendacji 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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3.4.3. Pojęcie opcji na akcje i programu opcji menedżerskich 

 Francuskie prawo handlowe przewiduje wprost możliwość przyznawania przez spółki o p c j i  

u p r a wn i a j ą c yc h  d o  s u b s kr y p c j i  l u b  n a b y c i a  a kc j i  (options donnant droit à la souscrip-

tion ou à l'achat d'actions).
565

 Procedura przyznawania opcji akcyjnych, która w ostatecznym kształcie 

przekłada się na konstrukcję programu opcji wymaga spełnienia szeregu przesłanek o charakterze 

formalnym i materialnym oraz cechuje się zróżnicowanym zakresem podmiotowym i przedmioto-

wym. Z perspektywy prawnoporównawczej jedną z najistotniejszych cech analizowanej regulacji jest 

istnienie w y i z o l o wa n e g o  p r a wa  o p c j i  n a b y c i a  a kc j i ,  przybierającego postać jednego z 

dwóch wymienionych wyżej uprawnień. Tak ukształtowane prawo opcji nabycia akcji stanowi samo-

dzielną instytucję, odrębną od uprawnień inkorporowanych w papierach wartościowych zamiennych 

na akcje, z prawem zapisu na akcje lub z prawem pierwszeństwa nabycia akcji, z których największą 

wagę posiadają obligacje zamienne na akcje (obligations convertibles en action) oraz obligacje z war-

rantem czy bonem subskrypcyjnym (obligations a bons de souscription d’actions).
566

 Samoistne pra-

wo opcji wydaje się zdobywać coraz większe znaczenie we francuskim prawie spółek, co znajduje 

wyraz nie tylko w osobnym i szczegółowym unormowaniu programów opcji akcyjnych, lecz również 

w zestawieniu omawianej instytucji z regulacją akcjonariatu pracowniczego, która to koncepcja od-

grywa aktualnie ważną rolę w polityce prawa gospodarczego we Francji. Znamienne jest również nie-

dawne uchylenie dotychczasowych przepisów poświęconych obligacjom i zalecenie odpowiedniego 

stosowania do nich przepisów o opcjach akcyjnych.
567

 

3.4.4. Zakres podmiotowy programu opcji menedżerskich 

 Zgodnie z art. L225-177 Cdc spółka może przyznać opcje subskrypcji akcji (des options don-

nant droit à la souscription d'actions) wszystkim lub niektórym pracownikom spółki. Szczególna re-

gulacja w tym kontekście poświęcona została kadrze menedżerskiej.
568

 Stosownie bowiem do art. 

L225-185 ust. 4 Cdc, opcje nabycia akcji spółki mogą zostać przyznane członkom kadry zarządzają-

cej, tj. (i) przewodniczącemu rady administrującej (le président du conseil d'administration), (ii) dy-

rektorowi generalnemu (directeur général), dyrektorom zarządzającym (les directeurs généraux dé-

légués), (iii) członkom dyrektoriatu (les membres du directoire) oraz (iv) prezesowi zarządu spółki 

akcyjnej (le gérant d'une société par actions).
569

 Osoby te uprawnione są również do otrzymania opcji 

                                                                                                                                                         
AFEP i MEDEF w dziedzinie wynagrodzenia dyrektorów zarządzających spółek publicznych ze stycznia 2007 r. 
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566

 Więcej na ten temat z zastrzeżeniem, że komentowane przez autorów przepisy zostały uchylone, zob. M. 
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na akcje spółki powiązanej pod warunkiem jednak, że jej papiery wartościowe są dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym (art. L225-185 ust. 6 Cdc). 

 Nowelizacją z 3.12.2008 r.
570

 wprowadzono unormowanie, za pośrednictwem którego francu-

ski ustawodawca ustanowił „katalizator” mający na celu zrównoważenie proporcji zastosowania pro-

gramów opcji pomiędzy kadrą menedżerską a szeregowymi pracownikami w spółkach publicznych. 

Zgodnie z art. L225-186-1, spółka może uchwalić program opcji na akcje przeznaczony dla zarządców 

spółki jedynie pod warunkiem spełnienia w tym samym roku obrotowym co najmniej jednego z trzech 

dodatkowych warunków, polegających na implementacji programu opcyjnego o szerokim zakresie, 

obejmującego przynajmniej 90% wszystkich pracowników spółki i jej spółek powiązanych, bądź 

przyznania akcji bonusowych co najmniej 90% wszystkich pracowników spółki i jej spółek powiąza-

nych; względnie wdrożenia programu udziału w zysku spółki obejmującego co najmniej 90% wszyst-

kich pracowników spółki i jej spółek powiązanych. 

3.4.5. Zakres przedmiotowy, przesłanki oraz procedura uchwalania programu opcji mene-

dżerskich 

 Zgodnie z art. L225-177 Cdc przyznanie opcji na akcje wszystkim lub niektórym pracowni-

kom spółki może nastąpić na podstawie upoważnienia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 

rzecz rady administrującej (conseil d'administration) lub dyrektoriatu (directoire à consentir), do cze-

go wymagane jest uprzednie przedstawienie raportu w tym przedmiocie przez jeden z wymienionych 

organów i biegłego rewidenta.
571

 Uchwała walnego zgromadzenia powinna precyzować okres, na któ-

ry upoważnienie jest udzielane, przy założeniu jednak, że nie może on przekraczać trzydziestu ośmiu 

miesięcy. Uprawnienie do ustalenia warunków programu opcji menedżerskich przyznane jest radzie 

administrującej lub dyrektoriatowi. Zasady programu mogą przewidywać czasowy zakaz zbywania 

akcji nabytych w wykonaniu opcji, lecz zgodnie z ustawą maksymalna długość tego okresu wynosi 

trzy lata od momentu realizacji opcji. Opcje mogą zostać przyznane oraz wykonane nawet przed peł-

nym opłaceniem kapitału akcyjnego. Cenę opcji (prix de souscription), tj. cenę objęcia akcji, ustala 

rada administrująca lub dyrektoriat w dniu przyznania opcji, zgodnie z wytycznymi walnego zgroma-

dzenia opartymi na raporcie biegłego rewidenta. 

 Jeżeli akcje spółki nie są dopuszczone do publicznego obrotu (marché réglementé), podczas 

determinowania ceny opcji należy opierać się na obiektywnych metodach wyceny akcji, biorąc pod 

uwagę wartość księgową spółki netto, jej rentowność oraz perspektywy rozwoju. W sytuacji, gdy wy-

cena taka nie jest możliwa, powinna ona stanowić iloraz zaktualizowanej wartości aktywów netto i 

liczby papierów wartościowych spółki. W przypadku grupy kapitałowej, ocena powyższych kryteriów 

powinna bazować na skonsolidowanych danych dla całej grupy, względnie przy uwzględnieniu wyni-

ków jej najważniejszych spółek. W odniesieniu do spółek publicznych, cena nie może być niższa od 

                                                 
570

 Art. 22 (V) LOI n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. 
571

 Francuskie prawo handlowe przyznaje prywatnym i publicznym spółkom akcyjnym (sociétés anonymes) 

opcję wyboru pomiędzy monistyczną a dualistyczną strukturą organów. W pierwszym modelu centralnym cia-

łem jest rada aministrująca, w drugim zarząd i rada nadzorcza. Ponadto, modelu z radą administrującą może 

zasadzać się na rozdziale pomiędzy funkcją prezesa (CEO) a przewodniczącym rady lub na połączeniu tych 

funkcji w ręku jednej osoby. Podsumowując, spółki mają do wyboru de facto trzy konstrukcje organizacji orga-

nów zarządzających i nadzorczych. 
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80% średniego kursu akcji spółki z okresu dwudziestu sesji giełdowych poprzedzających przyznanie 

opcji, przy czym opcje nie mogą być przyznane w okresie dwudziestu dni notowań giełdowych od 

przyznania osobie uprawnionej kuponu dywidendowego lub uprawniającego do objęcia praw w pod-

wyższonym kapitale akcyjnym. W spółce, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym, zakaz przyznawania opcji rozciąga się na (i) okres dziesięciu sesji giełdowych 

poprzedzających oraz następujących po ogłoszeniu skonsolidowanego lub, w jego braku, rocznego 

sprawozdania finansowego; (ii) czas, gdy członkowie organów zarządzających posiadają wiedzę, która 

mogłaby mieć znaczny wpływ na cenę akcji w razie jej ujawnienia oraz (iii) okres dziesięciu dni na-

stępujących po ujawnieniu powyższych informacji. 

 Z upoważnieniem udzielonym przez nadzwyczajne walne zgromadzenie wiąże się automa-

tyczne wyłączenie ustawowego prawa poboru akcji (droit préférentiel de souscription aux actions) 

przez dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału akcyjnego (l'augmentation de capital) 

w ramach uchwalenia programu opcji na akcje odbywa się z wyłączeniem szeregu formalności zwią-

zanych z tradycyjnym podwyższeniem kapitału i następuje w momencie przedłożenia przez osobę 

uprawnioną oświadczenia o wykonaniu prawa z opcji oraz uiszczeniu właściwej kwoty (w gotówce 

lub przez potrącenie zaległych wynagrodzeń dla pracownika). Rada administrująca lub dyrektoriat 

powinny odnotować liczbę i wartość akcji wyemitowanych w związku z realizacją programu opcji 

oraz dokonać w związku z tym odpowiednich zmian w statucie spółki podczas pierwszych obrad po 

zakończeniu roku obrotowego lub sukcesywnie i na bieżąco przed jego zamknięciem. 

 Code de commerce przewiduje w art. L225-179 możliwość przyznawania pracownikom przez 

radę administrującą lub dyrektoriat o p c j i  n a  a kc j e  w ł a s n e  spółki, co również wymaga upoważ-

nienia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Podobnie jak w przypadku podwyższenia kapitału 

akcyjnego, upoważnienie jest udzielane na okres nie przekraczający trzydziestu ośmiu miesięcy i od-

powiednie zastosowanie znajdują w tym przypadku postanowienia art. L225-177 Cdc. Cena akcji w 

dniu przyznania opcji nie może wynosić poniżej 80% średniej ceny zakupu akcji własnych przez spół-

kę. Instytucja dotyczy akcji nabywanych w ramach procedury określonej w art. L225-208 i L225-209 

Cdc. Oznacza to m.in. że opcje powinny zostać przyznane lub akcje objęte w przeciągu roku od ich 

nabycia przez spółkę, a w przypadku spółki publicznej nabyte akcje nie może reprezentować więcej 

niż 10% udziałów w kapitale zakładowym. 

 Zgodnie z art. L225-180 Cdc opcje mogą zostać przyznane w określonych wyżej przypadkach 

pracownikom spółek lub zgrupowań interesów gospodarczych, w których spółka przyznająca opcje 

posiada bezpośrednio lub pośrednio 10% udziałów albo praw głosu w kapitale akcyjnym; posiadają-

cych bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% udziałów lub praw głosu w spółce przyznającej 

opcje; oraz posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziałów lub praw głosu w 

spółce posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziałów lub praw głosu w spółce 

przyznającej opcje. Przepisy przewidują również możliwość przyznania przez spółkę opcji dla pra-

cowników powiązanej instytucji finansowej posiadającej w niej więcej niż 50% udziałów. 

 Cena objęcia lub nabycia akcji nie może ulec zmianie od momentu przyznania opcji do jej 

wykonania. Jednakże w przypadku obniżenia kapitału akcyjnego, bezpłatnej emisji akcji, kapitalizacji 

rezerw (podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki), podziału kapitału rezerwowego lub ja-

kiejkolwiek emisji akcji lub papierów wartościowych inkorporujących prawa objęcia papierów warto-
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ściowych, właściwe dla akcjonariuszy, prawo zobowiązuje spółkę do podjęcia środków koniecznych 

do zapewnienia należytej ochrony interesów posiadaczom opcji. Instytucja ta jest wyrazem dążenia 

francuskiego ustawodawcy do zrównania pozycji prawnej posiadaczy opcji lub obligacji z akcjonariu-

szami, w sytuacji podejmowania przez spółkę działań mających wpływ na wartość instrumentów ba-

zowych, na które opiewają ich prawa.
572

 

 Całkowita liczba akcji, do których objęcia uprawniają ważne i niewykonane opcje nie może 

przekraczać pułapu udziału w kapitale akcyjnym sprecyzowanego w dekrecie francuskiej Rady Stanu 

(décret en Conseil d'Etat). Jednocześnie, art. L225-182 Cdc zakazuje przyznawania opcji na akcje 

pracownikowi i piastunowi spółki posiadającemu w niej ponad 10% udziałów. Od tej zasady istnieją 

jednak wyjątki. Po pierwsze, opcje na akcje mogą zostać przyznane na okres dwóch lat, począwszy od 

dnia rejestracji spółki, menedżerom, którzy uczestniczą wraz z pracownikami w założeniu spółki. Po-

dobnie, opcje można przyznać na okres dwóch lat menedżerom, którzy wespół z pracownikami naby-

wają większościowy udział w spółce w celu zapewnienia kontynuacji jej działalności. W obu tych 

przypadkach, limit akcji, na które opiewają opcje posiadane przez pracownika lub menedżera został 

przesunięty z 10% do 30% udziału w kapitale akcyjnym. 

 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyznacza terminy, w których opcje mogą zostać 

zrealizowane. Prawa inkorporowane w przyznanych opcjach są niezbywalne do momentu ich wyko-

nania. Niemniej, w przypadku śmierci osoby uprawnionej, jej spadkobiercom przysługuje sześciomie-

sięczny okres do wykonania opcji, biegnący od dnia zgonu.  

3.4.6. Zalecenia corporate governance odnośnie programów opcji menedżerskich 

3.4.6.1. Uwaga dotycząca charakteru kodeksu i mechanizmu jego stosowania 

 Francuski Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées zawiera rozbudowaną regu-

lację zarówno w zakresie zasad i mechanizmów ustalania wynagrodzenia kadry zarządzającej (art. 18 

do 20), jak również odnośnie programów opcji menedżerskich (art. 20.1.–20.2.3.) oraz obowiązków 

informacyjnych z nimi związanych (art. 21).
573

 Znaczenie zaleceń w sprawie ładu korporacyjnego 

opiera się na wyrażonym w art. 221-1 pkt d Regulacji Ogólnych AMF obowiązku spółek publicznych 

przygotowania i publikacji raportu z zastosowania kodeksu, zgodnie z zasadą comply-or-explain, w 

każdym roku obrotowym. Począwszy od 2007 r. Autorité des marchés financiers informuje na swojej 

stronie internetowej, które spółki nie sporządziły raportu na temat corporate governance i nadzoru 

wewnętrznego.
574

 

                                                 
572

 Por. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 46–47, 49. 
573

 Kodeks corporate governance adresowany jest do spółek, który papiery wartościowe są dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym, lecz jego zastosowanie, w całości lub w części, jest zalecane także wobec spółek 

pozostałych spółek. Postanowienia kodeksu zostały sformułowane w pierwszym rzędzie z myślą o korporacjach 

(sociétés anonymes), w których naczelnym organem jest wspomniana już rada administrująca (conseil 

d’administration, dla której właściwym określeniem w jęz. ang. jest board of directors). W związku z powyż-

szym spółki o dualistycznej strukturze organów, z zarządem i radą nadzorczą (directoire et conseil de surveil-

lance), powinny odpowiednio stosować rekomendacje kodeksu, zob. wstęp do Code de gouvernement d'entre-

prise des sociétés cotées, s. 7. 
574

 Praktyka ta nawiązuje do stosowanego od 2003 r. publikowania przez AMF informacji o spółkach pu-

blicznych, które nie dopełniły obowiązków informacyjnych w zakresie ujawniania rocznego sprawozdania fi-

nansowego, a także sprawozdań ad hoc oraz kwartalnych w Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). 

Ponadto, francuski rynek spółek publicznych cechuje szczegółowa specyfika w odniesieniu do przestrzegania 
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3.4.6.2. Ogólne zalecenia w przedmiocie wynagrodzenia kadry zarządzającej 

 Kodeks zawiera rekomendację w sprawie strategii wynagradzania menedżerów zalecając, aby 

jego odpowiednia, wyważona i rozsądna wysokość, wzmacniała poczucie solidarności i motywacji w 

ramach całego przedsiębiorstwa. Duży nacisk położono na konieczność udzielania akcjonariuszom 

wyjaśnień w tej materii. Zarobki piastunów spółki powinny również uwzględniać w najszerszym z 

możliwych zakresów reakcje pozostałych interesariuszy (stakeholders) oraz opinii publicznej. W 

ostatniej kolejności, kodeks powtarza zasadę z raportu Greenbury’ego, zgodnie z którą wysokość płac 

powinna stanowić zachętę i motywację do pracy oraz umożliwiać utrzymanie lojalności menedżera. 

Zgodnie z zaleceniami, głównym celem opcji na akcje jest wzmocnienie konwergencji pomiędzy inte-

resami akcjonariuszy a kadry kierowniczej na przestrzeni czasu (renforcer sur la durée la convergence 

d’intérêts des actionnaires et de la direction de l’entreprise). Wyjątki od tej zasady dotyczyć mogą 

jedynie szczególnych sytuacji, np. w młodych, innowacyjnych spółkach (start-ups). Przyznawanie 

opcji na akcje powinno stanowić element szerszej strategii wzmacniania zaangażowania kapitałowego 

pracowników spółki, co należy skorelować z czynnikami ryzyka, a jednocześnie unikać sytuacji, gdy 

opcje stanowią dodatki do pensji gwarantujące natychmiastowe i jednorazowe wypłaty. Normom tym 

powinny odpowiadać adekwatne warunki wykonywania opcji. Ogólne zasady uchwalania programów 

opcji na akcje powinny przyjąć formę rekomendacji, stanowiących przedmiot obrad komitetu ds. wy-

nagrodzeń (comité des rémunérations), oraz zaakceptowanych przez radę administrującą. Strategię tę, 

sporządzoną w duchu umiaru i rozsądku, należy zaprezentować w rocznym raporcie oraz podczas 

walnego zgromadzenia spółki podczas omawiania projektu uchwały o wdrożeniu programu opcyjne-

go. 

 Kodeks zawiera odrębne rekomendacje odnośnie stałych i ruchomych komponentów wyna-

grodzenia (bonusy), programów opcji menedżerskich oraz odpraw. Szczegółowe zalecenia dotyczące 

programów opcji na akcje dla kadry zarządzającej zawarte w art. 20.2.3. kodeksu podzielone są na 

kilka działów odpowiadających (i) warunkom przyznawania opcji na akcje; (ii) metodom wyznaczania 

ceny opcji; (iii) zasadom wykonywania praw z opcji; oraz (iv) wytycznym w zakresie akcji nabytych 

w ramach planów opcji.
575

 

3.4.6.3.  Warunki przyznawania opcji na akcje 

 Zgodnie z zaleceniami, przyznanie opcji na akcje dyrektorom zarządzającym spółki powinno 

zostać uzależnione od zrealizowania określonych wyników. Opcji nie należy przyznawać odchodzą-

cym członkom kadry zarządzającej. W przypadku zawężenia zakresu podmiotowego programu opcji 

do kadry kierowniczej, rekomendowana jest implementacja odrębnego systemu wynagrodzenia dla 

pracowników, opartego na wynikach ekonomicznych spółki (np. program motywacyjny, plan udziału 

                                                                                                                                                         
zasad ładu korporacyjnego. Przemawia za tym okoliczność, że AFEP i MEDEF przyjęły rolę „strażników” stan-

dardów corporate governance wytyczonych w przygotowanych przez te instytucje kodeksie. Stosownie do in-

formacji zawartej w art. 22 Code de gouvernement d'entreprise des sociétés notes, AFEP i MEDEF analizują 

każdego roku raporty z zastosowania kodeksów ładu korporacyjnego oraz w sytuacji niedostatecznie uzasadnio-

nego niezastosowania przez spółkę rekomendacji kodeksu, kontaktują się z rzeczoną spółką w powyższej spra-

wie. 
575

 W takim zakresie dotyczą one akcji przyznanych pod warunkiem osiągnięcia założonych celów (actions 

de performance, performance shares). 
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w zysku inny od ustawowego, przyznanie akcji bonusowych). Co istotne, za l e c a n e  j e s t  za c h o -

w a n i e  w ł a ś c i we j  r ó w n o wa g i  i  p r o p o r c j i  p o mi ę d z y  o p c j a mi  p r z y z n a wa n y mi  

k a d r ze  z a r zą d z a j ą c e j  a  k o r z yś c i a mi ,  k t ó r e  w  w y n i k u  t e go  n a l e ż n e  s ą  a k c j o n a -

r i u s zo m . Wartość opcji należy wyznaczać zgodnie ze standardami IFRS. Całkowita liczba przyzna-

nych opcji powinna stanowić niewielki ułamek w kapitale spółki, a uwaga powinna być zwrócona na 

poziom rozwodnienia akcjonariatu spowodowany przez wykonywanie opcji. Opcje nie mogą również 

stanowić dysproporcjonalnie dużej części pakietu wynagrodzenia któregokolwiek z dyrektorów, co 

związane jest ze spoczywającym na radzie administrującej obowiązkiem analizy całkowitej wysokości 

i kompozycji pensji dyrektorów przed przyznaniem nowych praw do nabycia akcji. Rada powinna 

również ustalić maksymalny pułap procentowy zgodny ze standardami rynkowymi, jaki stanowić mo-

gą opcje w odniesieniu do całkowitej płacy. Rekomendowane jest, aby spółka przyznawała opcje w 

tych samych okresach kalendarzowych każdego roku (np. po opublikowaniu sprawozdania finanso-

wego za poprzedni rok obrotowy), aby unikać niezasłużonych korzyści niezależnych od pracy kadry 

kierowniczej (fr. effets d’aubaine, ang. windfall gains). Ponadto, zalecenia wyraźnie nakazują wyklu-

czać sytuację, gdy nadmierne przysporzenia w ramach programów opcyjnych stanowiłyby następstwo 

zwyżki notowań akcji niezależnych od wyników spółki („bull market”). Pakiety opcji nie powinny być 

większe niż wynikałoby to z wcześniejszych praktyk, chyba że byłoby to uzasadnione zasadniczą 

zmianą w przedmiocie działalności spółki.  

3.4.6.4.  Zalecenia dotyczące ceny opcji na akcje 

 Rekomendacje francuskiego kodeksu corporate governance zabraniają przyznawania opcji na 

akcje po cenie niższej niż wartość instrumentu bazowego z dnia przyznania. Szczególna waga tego 

postanowienia została podkreślona zwłaszcza w odniesieniu do kadry kierowniczej spółki. Ponadto, 

sprawujący mandat dyrektorzy będący beneficjentami programów opcji menedżerskich nie mogą za-

wierać transakcji zabezpieczania ryzyka (fr. opérations de couverture de leur risque, ang. risk hedging 

transactions), opiewających na przyznane im prawa opcyjne. 

3.4.6.5.  Zalecenia dotyczące wykonywania praw z opcji na akcje 

 Wykonanie przez osoby zarządzające praw z opcji na akcje oraz nabycie na tej podstawie 

akcji powinno być uwarunkowane osiągnięciem określonych wyników lub celów, których realizację 

należy zaplanować na przestrzeni kilku lat. Warunki powinny być istotne i ambitne oraz łączyć ze 

sobą wymagania dotyczące czynników wewnątrz organizacji, jak również zewnętrznych, np. punkt 

odniesienia wobec danego sektora usług lub innych branż przemysłu. Rada administrująca lub nadzor-

cza jest zobowiązana wyznaczyć okresy poprzedzające publikację sprawozdania finansowego, w trak-

cie których wykonanie opcji na akcje nie jest możliwe, jak również opracować procedury i terminy 

realizacji praw opcyjnych przez dyrektorów posiadających uprzywilejowane informacje. 

3.4.6.6.  Zalecenia dotyczące akcji nabytych w ramach planów opcji 

 Na radzie administrującej, względnie radzie nadzorczej, spoczywa obowiązek cyklicznego 

ustalania liczby akcji nabytych w wykonaniu opcji przez przewodniczącego rady administrującej, 

dyrektora generalnego, dyrektorów zarządzających oraz członków zarządu, do których niezbywania 
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jako akcji imiennych osoby te są zobowiązane aż do wygaśnięcia ich mandatów. Kodeks wymaga, aby 

liczba tych akcji była znacząca oraz by wzrastała z upływem czasu. Zarząd może również zastosować 

wzorzec odniesienia do ustalania wysokości rocznego wynagrodzenia każdej z osób zarządzających. 

Niezależnie od zastosowanego wskaźnika, muszą być one zgodne z przyjętymi wcześniej kryteriami 

wydajności i okresowo aktualizowane w odniesieniu do konkretnej sytuacji dyrektora, co najmniej w 

momencie każdorazowego przedłużania jego kadencji. 

3.4.7. Obowiązki informacyjne dotyczące programów opcji menedżerskich 

 W prawie francuskim zakres obowiązków informacyjnych związanych ze sferą corporate 

governance oraz wynagrodzeń kadry zarządzającej spółek publicznych, w tym również w zakresie 

programów opcji na akcje, jest przedmiotem rozbudowanej regulacji. 

 W pierwszej kolejności wspomnieć należy o przywołanym wyżej obowiązku spółek publicz-

nych przygotowania i publikacji raportu z zastosowania kodeksu ładu korporacyjnego w oparciu o 

formułę comply-or-explain, ustanowionym w art. 221-1 pkt. d Regulacji Ogólnych AMF. Code de 

gouvernement d'entreprise des sociétés cotées zawiera nie tylko szczegółowe wymagania w dziedzinie 

programów opcji menedżerskich, które powinny być przedmiotem objaśnień i komentarzy, lecz zaleca 

spółkom publicznym t a b e l a r y c zn ą  prezentację informacji na temat wynagrodzeń przyznawanych 

kadrze zarządzającej w sporządzanym corocznie raporcie. Ujęcie informacji w formie tabeli ma mieć 

charakter suplementarny, w związku z czym nie może zastąpić narratywnego przedstawienia danych i 

wyjaśnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Wzór tabeli nr 4 dotyczący opcji na ak-

cje przyznanych każdemu z dyrektorów w danym roku obrotowym, wymaga podania (i) listy podmio-

towej dyrektorów i spółek przyznających opcje; (ii) numeru i daty uchwalenia programu; (iii) natury 

prawnej opcji (opcja zakupu akcji lub opcja subskrypcji akcji); (iv) metody oszacowania wartości 

opcji zastosowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki; (v) liczby opcji przyzna-

nych w ciągu roku obrotowego; (vi) ceny wykonania opcji; (vii) okresu wykonania opcji. Kolejna 

tabeli odnosi się do opcji wykonanych przez każdego z dyrektorów i obejmuje swoim zakresem (i) 

numer i datę uchwalenia program opcji; (ii) liczbę opcji wykonanych w ciągu roku obrotowego; (iii) 

cenę wykonania opcji. 

 Ponadto, stosownie do art. L225-184 Cdc każdego roku walne zgromadzenie spółki powinno 

otrzymać specjalny raport (rapport spécial) na temat realizacji programów opcji menedżerskich. Do-

kument ma podawać szczegółowe informacje na temat (i) liczby, ceny i daty wygaśnięcia opcji na 

akcje przyznanych w ciągu roku każdemu z członków kadry kierowniczej spółki lub spółek powiąza-

nych zgodnie z art. L225-180 Cdc; (ii) liczby, ceny i daty wygaśnięcia opcji na akcje przyznanych w 

ciągu roku każdemu z członków kadry kierowniczej spółki przez spółki od niej zależne; (iii) liczby i 

ceny akcji nabytych lub objętych przez kadrę zarządzającą spółki w wykonaniu opcji przyznanych w 

ciągu roku obrotowego przez wszystkie z wymienionych powyżej spółek; (iv) liczby, ceny i daty wy-

gaśnięcia opcji na akcje przyznanych przez spółkę lub jej spółki powiązane każdemu z dziesięciu pra-

cowników niewchodzących w skład kadry kierowniczej, otrzymującej najwyższe ilości opcji, a także 

(v) ilości i ceny akcji nabytych przez nich na podstawie tych opcji. 

 Wyczerpujące informacje na temat płacy członków kadry zarządzającej i pracowników spółki 

powinny znaleźć się w raporcie, którego obowiązek sporządzenia zastrzeżony został w art. L225-102 i 
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L225-102-1 Cdc. Zgodnie z tymi przepisami, rada administrująca lub dyrektoriat zobowiązane są spo-

rządzić na zakończenie każdego roku obrotowego raport adresowany do walnego zgromadzenia trak-

tujący na temat udziału pracowników w kapitale spółki. Dokument powinien prezentować również 

drobiazgowe wiadomości na temat wszystkich form wynagrodzenia przyznanych każdemu z menedże-

rów, uwzględniając z osobna dane dotyczące instrumentów finansowych, wierzycielskich papierów 

wartościowych zamiennych na akcje oraz innych papierów wartościowych inkorporujących uprawnie-

nia do udziału w kapitale spółki lub jej przedsiębiorstw powiązanych. Ponadto, należy wskazać kryte-

ria i zasady rządzące implementacją oraz wykonaniem programów motywacyjnych, metody obliczania 

płacy w ich ramach, względnie przyczyn i okoliczności ich uchwalenia. Łagodniejsze obowiązki in-

formacyjne nałożone są na spółki zamknięte. 

 Obok opisanego wyżej raportu managementu, wymóg przedstawienia w specjalnym raporcie 

przygotowywanym przez przewodniczącego rady nadzorczej zasad przyznawania wynagrodzenia 

stosowanych przez organy nadzorcze przewiduje wobec spółek publicznych art. L225-37 oraz L225-

68 in fine Cdc.
576

 

 Jak wynika z powyższego, we francuskim prawie handlowym na spółkach spoczywa wymóg 

sporządzania kilku raportów (raport na temat corporate governance, raport organu zarządzającego, 

raport przewodniczącego organu nadzorczego) na temat wynagrodzenia kadry zarządzającej, co obej-

muje również informacje na temat programów opcji menedżerskich. Zakres przedmiotowym i pod-

miotowy wspomnianych raportów pokrywa się w większym lub mniejszym zakresie w zależności od 

charakteru informacji, co spotkało się z zarzutem rozproszenia i braku harmonizacji w tej materii, na 

który uwagę zwraca raport AMF z 2008 r.
577

 

3.5. Program opcji menedżerskich w prawie austriackim 

 Stosownie do § 78 austriackiego Aktiengesetz
578

 oraz pkt 27 austriackiego kodeksu corporate 

governance
579

 wynagrodzenie członków kadry zarządzającej może składać się z komponentów stałych 

oraz zmiennych, zależnych od wyników. Reforma regulacji normatywnej problematyki programów 

opcji menedżerskich w prawie austriackim
580

 została dokonana tzw. ustawą o opcjach na akcje (Bun-

                                                 
576

 Obowiązek wprowadzony przez Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la par-

ticipation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. 
577

 Raport AMF zaleca ujednolicenie oraz uproszczenie (co nie powinno być mylone z ograniczaniem) wy-

mogów informacyjnych w zakresie wynagrodzeń kadry menedżerskiej. Działanie te miałyby na celu zapewnie-

nie skuteczności wdrażania polityki pełnej transparencji w omawianej materii. Zob. AMF 2008 Report on corpo-

rate governance and internal control z 27.11.2008 r., s. 3. 
578

 BGBl 98/1965, (Österreichische Aktiengesetz, ÖAktG). 
579

 Österreichischer Corporate Governance Kodex (ÖCGK) ze stycznia 2009 r., (zob. 

http://www.wienerboerse.at). 
580

 Więcej na temat Aktienoptionenprogramm w prawie austriackim, zob. M. Winner [w:] B. Kropff, J. Sem-

ler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, Band 6, 2. Aufl., München 2005, § 192, Nb 186–206, 220–222; S. 

Kalss [w:] W. Goette, M. Habersack, S. Kalss (red.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1., 3. 

Aufl., München 2008, § 71, Nb 385; S. Kalss [w:] P. Doralt, C. Nowotny, S. Kalss, Kommentar zum Aktienge-

setz, Linde Verlag 2003, Band 1 (§§ 1-124), § 65; M. Winner [w:] P. Doralt, C. Nowotny, S. Kalss, Kommentar 

zum Aktiengesetz, Linde Verlag 2003, Band 2 (§§ 125-273), § 159; S. Kalss, Aktienoptionen auf neuer gesell-

schaftsrechtlicher Grundlage, GesRZ 2001 Sonderheft „Aktienoptionen”, s. 2–18; J. Wulff, Aktienoptionen für 

das Management: deutsches und europäisches Recht, Köln 2000, s. 251–264; Hügel, Stock Options und materi-

elle Beschlusskontrolle nach dem Aktienoptionengesetz, FS Krejci, 2001, s. 647 i n.; C. Nowotny, Wandel-

schuldverschreibungen und Optionsanleihen im österreichischen Recht, ZGR 1994, s. 193; G. Schima, Aktienop-

http://www.wienerboerse.at/
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desgesetz, mit dem im Aktiengesetz, im Handelsgesetzbuch und im Börsegesetz Regelungen über Opti-

onen auf Aktien getroffen werben – „Aktienoptionengesetz”, AOG) z 2001 r.
581

 Prawnoporównawcze 

zainteresowanie przedmiotową regulacją w prawie austriackim podyktowane jest tym, że stanowi ona 

późniejszą wersję reformy dokonanej przez Niemców KonTraG w 1998 r. Austriacy mieli więc szansę 

skorzystać z doświadczeń północnych sąsiadów, unikając popełnionych przez nich niedociągnięć i 

udoskonalając swoją własną propozycję normatywną w temacie stock options. 

 Przepisy austriackiego prawa spółek cechuje tradycyjne podobieństwo z regulacją niemiecką, 

a reguła ta znajduje potwierdzenie również w odniesieniu do tematyki programów opcji menedżer-

skich, co nakazuje wyróżnić jedynie uregulowania odmienne od prawa niemieckiego. W tym kontek-

ście należy zwłaszcza odnotować, że Aktienoptionengesetz znowelizowała austriacką ustawę o spół-

kach wprowadzając doń przepisy umożliwiające kreację wyizolowanego prawa opcji akcyjnej (Aktie-

noption), określanego mianem „nagiej opcji” („nacter Option”).
582

 Jak wynika z uzasadnienia do 

ustawy, głównym motywem zmiany była chęć ułatwienia wprowadzania programów motywacyjnych 

opartych na opcjach na akcje. Zmiany miały umożliwić usunięcie wymogu wykorzystywania stoso-

wanych uprzednio w tym celu obligacji zamiennych na akcje lub z warrantem, których emisja związa-

na jest z licznymi obowiązkami formalnymi oraz kosztami obciążającymi spółkę.
583

 Powyższy zabieg 

łączył się z wprowadzeniem prawa opcji akcyjnej do § 159 ust. 2 ust. 3 ÖAktG oraz systemową zmia-

ną przepisów dotyczących instytucji powiązanych z wdrażaniem programu opcyjnego. Przekrojowa i 

dedykowana reforma objęła zasady warunkowego, docelowego i zwykłego podwyższenia kapitału 

zakładowego (§ 95 ust. 6; § 98 sek. 3; § 153 ust. 4; § 159 ust. 2 pkt 3; § 171 ust. 1 ÖAktG); raportu nt. 

opcji na akcje (Aktienoptionen–Bericht, § 159 ust. 2 pkt. 3 ÖAktG); szczególnych obowiązków infor-

macyjnych w ramach sprawozdania finansowego spółki (§ 239 ust. 1 UGB
584

); obowiązków publika-

cyjnych spółek giełdowych (§ 89 ust. 9, § 48 ust. 1 BörseG
585

); oświadczeń członków kadry kierowni-

czej uprawnionych z opcji (§ 91a BörseG) oraz zasad nabywania akcji własnych spółki (§ 65 ust 1 pkt. 

4 i 8 oraz ust. 1a, 1b, 3 ÖAktG). 

 Zgodnie z § 159 ust. 2 ust. 3 ÖAktG jednym z dopuszczalny celów przeprowadzania warun-

kowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej jest przyznanie opcji na akcje (Aktienop-

tionen) pracownikom, członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki lub spółki z nią powiązanej. W 

zestawieniu z unormowaniem niemieckim, szczególną uwagę należy zwrócić na zakres podmiotowy 

                                                                                                                                                         
tionen für Aufsichtsratsmitglieder – Ein Schritt auf dem Weg Richtung Board-System?, GesRZ 2001 Sonderheft 

„Aktienoptionen”, s. 19–28; G. Schima, Gestaltungsfragen bei Aktienoptionen, GesRZ 2001 Sonderheft „Ak-

tienoptionen”, s. 61–77; C. Diregger, Gesellschaftsrechtliche Grundfragen der Unterlegung von Stock-Options 

mit jungen Aktien, GesRZ 2001 Sonderheft „Aktienoptionen”, s. 29–41; T. Schaschl, Stock Options, 1997; S. 

Weber, Aktienoptionen nach dem österreichischen Aktienoptionengesetz, WM 2002, s. 368 i n.; S. Weber, Ver-

trags- und verbandsrechtliche Gestaltung von Stock Options nach dem Aktienoptionengesetz, SWK-Sonderheft 

2001 „Stock Options”, s. 16 i n. 
581

 Ustawa z 27.4.2001 r., nr: GP XXI RV 485 AB 523, s. 676. 
582

 M. Winner [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, Band 6, 2. Aufl., Mün-

chen 2005, § 192, Nb 178, s. 517, Nb 186, s. 519; S. Weber, Aktienoptionen nach dem österreichischen 

Aktienoptionengesetz, WM 2002, s. 368. 
583

 Zob. uzasadnienie do austriackiej ustawy o opcjach na akcje, 485 der Beilagen zu den Stenographischen 

Protokollen des Nationalrates XXI. GP, z 27.3.2001 r., (zob. 

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXI/I/I_00485/daten_000000.doc). 
584

 Unternehmensgesetzbuch, BGBl I 114/1997, (zob. http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht). 
585

 Börsegesetz, BGBl 555/1989, (zob. www.wienerboerse.at). 

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXI/I/I_00485/daten_000000.doc
http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht
http://www.wienerboerse.at/
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osób uprawnionych do uczestniczenia w programie opcji. Paragraf 159 ust. 2 pkt 3 ÖAktG – w prze-

ciwieństwie do niemieckiego odpowiednika – nie tylko nie wyklucza członków rady nadzorczej spół-

ki, lecz explicite wymienia ich jako potencjalnych beneficjentów praw opcyjnych. Jednocześnie, w 

opozycji do powołanego przepisu pozostaje pkt 51 ÖCGK, który formułuje zalecenie, aby opcje me-

nedżerskie co do zasady nie były przyznawane nadzorcom spółek. Wszelkie odstępstwa od tej reguły, 

występujące jedynie w wyjątkowych sytuacjach, powinny być przedmiotem decyzji walnego zgroma-

dzenia.
586

 Ustawa nakłada na zarząd obowiązek przedstawienia walnemu zgromadzeniu pisemnego 

raportu opisującego m.in. (i) podstawowe zasady konstrukcji opcji na akcje oraz kryteriów motywa-

cyjnych; (ii) informacje na temat liczby i podziału opcji, oraz opcji przyznanych do tej pory stwierdza-

jące liczbę akcji przysługujących każdemu uprawnionemu; (iii) informacje na temat najważniejszych 

warunków umów opcyjnych, w szczególności ceny wykonania opcji lub sposobu jej obliczenia, okre-

su nabywania uprawnień i okresów zamkniętych, zbywalności opcji oraz wszelkich wymogów zacho-

wania akcji przez określony czas; (iv) fakt przyznania opcji członkom rady nadzorczej.
587

 

 Rozwiązanie o tożsamym zakresie podmiotowym przyjęto w przypadku nabywania przez 

spółkę akcji własnych w celu realizacji programów opcyjnych. Par. 65 ust. 1 pkt 4 zezwala na naby-

wanie akcji własnych na podstawie uchwały upoważniającej walnego zgromadzenia w ciągu trzydzie-

stu miesięcy, w celu zaoferowania ich nie tylko pracownikom, lecz także członkom zarządu i rady 

nadzorczej spółki bądź spółki powiązanej, jak również w celu nabycia akcji własnych notowanych na 

giełdzie w myśl § 3 ÖAktG.
588

 

 Kluczowa z punktu widzenia pragmatyki realizacji programów opcji menedżerskich przewi-

dziana została w § 159 ust. 3 ÖAktG, zgodnie z którym walne zgromadzenie może udzielić zarządowi 

spółki upoważnienia na okres nieprzekraczający pięciu lat do przyznawania opcji na akcje pracowni-

kom i członkom zarządu do określonej wysokości. Procedura ta wymaga jednak zgody rady nadzor-

czej, która na dwa tygodnie przed podjęciem decyzji w sprawie programu opcyjnego powinna opubli-

kować raport o treści przewidzianej w § 159 ust. 2 ust. 3 ÖAktG. Na radzie nadzorczej spoczywa rów-

nież obowiązek poinformowania walnego zgromadzenia o szczegółach kontraktów menedżerskich z 

członkami zarządu oraz detalach programów uchwalonych opcyjnych, w szczególności w zakresie 

liczby przyznanych opcji, ich ceny oraz ceny wykonania, metody obliczania ich wartości, ograniczeń 

w zakresie rozporządzania opcjami oraz akcjami uzyskanymi w wyniku ich zrealizowania. Uchwała o 

                                                 
586

 Zob. pkt 51 ÖCGK „Es werden grundsätzlich keine Stock Option Pläne für Aufsichtsratsmitglieder vorge-

sehen. Werden ausnahmsweise Stock Option Pläne gewährt, sind diese in allen Einzelheiten von der Hauptver-

sammlung zu beschließen”. 
587

 Zob. § 159 ust. 2 pkt 3 AktG „ Die bedingte Kapitalerhöhung darf nur zu folgenden Zwecken beschlossen 

werden zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands 

und Aufsichtsrats der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens. Der Vorstand hat der Haupt-

versammlung einen schriftlichen Bericht zu erstatten, der zumindest folgende Punkte enthalten muss: die der 

Gestaltung der Aktienoptionen zugrunde liegenden Grundsätze und Leistungsanreize; Anzahl und Aufteilung der 

einzuräumenden und bereits eingeräumten Optionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzel-

nen Organmitglieder unter Angabe der jeweils beziehbaren Anzahl an Aktien; die wesentlichen Bedingungen der 

Aktienoptionsverträge, insbesondere Ausübungspreis oder die Grundlagen oder die Formel seiner Berechnung; 

Laufzeit sowie zeitliche Ausübungsfenster, Übertragbarkeit der Optionen und allfällige Behaltefrist für bezogene 

Aktien. Im Fall der Gewährung von Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder erstattet der Aufsichtsrat den Be-

richt.” 
588

 Zob. S. Kalss [w:] W. Goette, M. Habersack, S. Kalss (red.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 

Band 1., 3. Aufl., München 2008, § 71, Nb 385. 



 144 

wydaniu opcji na akcje podjęta niezgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia jest nieważna. Ponadto 

interes spółki zabezpieczony jest regułą z § 154 ust. 2 ÖAktG, zgodnie z którym przyznanie upraw-

nień do nabycia nowych akcji na podstawie opcji przed podjęciem decyzji o podwyższeniu kapitału 

zakładowego jest nieważne (Zusicherungen vor dem Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals 

sind der Gesellschaft gegenüber unwirksam). 

 Austriacki AktG przewiduje normę przeciwdziałającą zbyt wielkiej skali rozproszenia akcjo-

nariatu spółki. W sytuacji realizacji programu opcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego, jego wartość nie może co do zasady przekroczyć 10% kapitału zakładowego na dzień 

podjęcia uchwały. Ponadto, całkowita ilość akcji na które opiewają wszystkie wystawione przez spół-

kę uprawnienia do nabycia akcji, niezależnie od tytułu prawnego (akcje własne, obligacje zamienne, 

prawa do objęcia akcji w kapitale warunkowym i docelowym), nie może reprezentować więcej niż 

20% kapitału zakładowego. Pułap ten może zostać podwyższony uchwałą walnego zgromadzenia (§ 

159 ust. 4 w zw. z ust. 5 ÖAktG). Podobnie jak w prawie niemieckim, przepisy dotyczące przyznawa-

nia opcji stosuje się mutatis mutandis do prawa do zamiany na akcje.  

 Zmiany wprowadzone do § 239 ust. 1 pkt 5 UGB, wymagają ujawnienia w rocznym raporcie 

spółki, obok danych na temat wynagrodzeń przewidzianych w ust. 4, informacji dotyczących (i) liczby 

opcji na akcje przyznanych w roku obrotowym; (ii) liczby akcji, które mogą zostać nabyte w wykona-

niu opcji; (iii) przyjętej ceny wykonania opcji lub metody jej obliczenia; (iv) czasu nabywania upraw-

nień, terminów zamkniętych ograniczających zbywalność opcji oraz obowiązków zachowania naby-

tych akcji przez określony czas; (v) liczby, podziału oraz ceny wykonania opcji zrealizowanych w 

roku obrotowym; oraz w przypadku spółek giełdowych (vi) szacunkową wartość przyznanych opcji na 

dzień sporządzenia raportu oraz wartość opcji wykonanych na dzień ich wykonania. 

 Austriacki kodeks corporate governance kładzie znaczny nacisk na obowiązki informacyjne 

związane z implementacją oraz funkcjonowaniem programu opcji menedżerskich. Zgodnie z pkt 29 w 

zw. z pkt. 30 ÖCGK, roczny raport nt. przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w spółce powinien 

uwzględniać nie tylko fakt przyznania opcji na akcje, ich liczbę, cenę wykonania oraz wartość szacun-

kową w dniu przyznania i na dzień wykonania, lecz również m.in. (i) zasady i kryteria, na których 

oparty jest program opcji; (ii) wszystkie zmiany w programach opcji dokonane w trakcie roku obroto-

wego; (iii) proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym, opartym na wynikach. Rekomen-

dowane jest również zamieszczenie informacji o wysokości i strukturze wynagrodzenia każdego z 

zarządców spółki z osobna (pkt 31 ÖCGK). 

 

3.6. Program opcji menedżerskich w prawie włoskim 

 Włoskie prawo spółek znajduje unormowanie w tytule V księgi V kodeksu cywilnego (Codice 

Civile,
589

 CC). Problematyce programów opcji menedżerskich
590

 jest również poświęcony rozbudowa-

                                                 
589

 Ustawa z 16.3.1942 r., Gazzetta Ufficiale nr 79 z 4.4.1942 r. 
590

 Więcej na temat programów opcji menedżerskich w prawie włoskim por. A. Alaimo, La pertecipazione 

azionaria dei lavoratori, Milano 1998; P. Gualtieri, Dirigenti e capitali d‟impresa, Bologna 1993; F. Boscarelli, 

Stock options, partecipazioni azionarie e altre forme di coinvolgimento societario e azionario, [w:] G. Costa, 

Manuale di gestione del personale, Torino 1992, vol. 2; M. Fazzini, Corporate governance, assegnazione di stock 

option e creazione del valore: problemi e prospettive nelle imprese diversificate, Firenze 2002; V. Scalese, F. 

Scalese, Codice delle società, VI edizione, Milano 2010, art. 2420-bis, s. 299–300, art. 2441, s. 360–363,  
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ny art. 7 włoskiego kodeksu corporate governance.
591

 Szczegółowe wymagania w zakresie obowiąz-

ków informacyjnych w przedmiocie programów opcji menedżerskich zawiera Schemat 2 załącznika nr 

3C do regulaminu Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nr 11971 z 1998 r. w 

zakresie obowiązków emitentów.
592

 Dodatkowe instrukcje, opisy i wyjaśnienia dotyczące programów 

opcji zawierały rekomendacje wydane przez CONSOB w 2000 r.,
593

 uchylone i zastąpione następnie 

przez znowelizowany akt z 2009 r.
594

 

 Zgodnie z art. 2389 CC w skład pakietu wynagrodzenia członków zarządu (comitato esecu-

tivo) oraz rady administrującej (consiglio di amministrazione) spółki akcyjnej (società per azioni) 

może wchodzić przyznanie p r a wa  s u b s k r y p c j i  a k c j e  p r z y s z ł e j  e mi s j i  p o  u s t a l o n e j  z  

g ó r y  c e n i e  (attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emis-

sione).
595

 Regulamin giełdowy CONSOB określając pojęcie stock option odwołuje się do opzioni per 

l’acquisto o la sottoscrizione di azioni dell’emittente o di società dallo stesso controllate, czyli opcji 

nabycia lub subskrypcji akcji emitenta lub spółki powiązanej.
596

 Trafna definicja opcji akcyjnej została 

zaprezentowana w specjalnym komunikacie CONSOB, w myśl którego opcja (opzione) to „fakulta-

tywne prawo nabycia akcji (la facoltà di sottoscrizione) przynależne pracownikom spółki, które może 

zostać wykonane w wyznaczonym dniu lub po upływie określonego czasu, który w zależności od usta-

leń może mieć krótko-, średnio- lub długoterminowy charakter”.
597

 

 Realizacja programu opcji menedżerskich może przybrać postać podwyższenia kapitału zakła-

dowego spółki (aumento di capitale sociale) przy wykorzystaniu p r a wa  o p c j i  (diritto di opzione) 

ustanowionego w art. 2441 CC lub, rzadziej, w wyniku nabycia przez spółkę akcji własnych (acquisito 

di azioni proprie), przyznanych następnie osobie uprawnionej.
598

 Wspomniane tu diritto di opzione nie 

może być utożsamiane automatycznie z przywołanym wcześniej diritto di sottoscrivere a prezzo pre-

determinato azioni di futura emissione. To pierwsze jest niczym innym jak prawem poboru zastrzeżo-

nym na rzecz akcjonariuszy, które może jednak zostać wyłączone i przyznane osobom trzecim zgod-

nie z procedurą przewidzianą w art. 2441 ust. 5–8 CC.
599

 Zgodnie z art. 2441 ust. 8 CC
600

 walne zgro-

                                                 
591

 Codice di Autodisciplina z 14.3.2006 r., zob. http://www.ecgi.org oraz www.borsaitaliana.it. 
592

 Schema 2, Allegato 3C, Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, Gazzetta Ufficiale nr 123 z 28.5.1999 r. oraz CONSOB, 

Bollettino mensile nr 5/99. Sam załącznik 3C pochodzi natomiast z kwietnia 2009 r. (dalej jako „Załącznik 3C 

Regulaminu CONSOB”). 
593

 Comunicazione n. 11508 del 15 febbraio 2000, Raccomandazioni in merito alle informazioni riguardanti 

piani di stock option (dalej jako “Komunikat CONSOB nr 11508 dot. stock options z 15.2.2000”). 
594

 La Delibera n. 16840 del 19 marzo 2009, Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 

del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, Gazzetta Ufficiale nr 81 z 7.4.2009 r. 
595

 Art. 1389 ust. 1 CC. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato ese-

cutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Ust. 2. Essi possono essere costituiti in tutto o in 

parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di 

futura emissione. 
596

 Załącznik 3C Regulaminu CONSOB, s. 51. 
597

 Tak, komunikat CONSOB nr 11508 dot. stock options z 15.2.2000, „La facoltà di sottoscrizione (opzione) 

riservata ai dipendenti può essere esercitabile a scadenza fissa ovvero entro un arco temporale predefinito che 

può essere di breve termine o di medio e lungo termine”. 
598

 Zob. komunikat CONSOB nr 11508 dot. stock options z 15.2.2000 oraz A. Alaimo, La pertecipazione azi-

onaria dei lavoratori, Milano 1998, s. 69. 
599

 V. Scalese, F. Scalese, Codice delle società, VI edizione, Milano 2010, art. 2441, s. 360–363. 
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madzenie spółki może zadecydować większością głosów wymaganą podczas nadzwyczajnego WZ o 

wyłączeniu prawa opcji nabycia jednej czwartej akcji nowej emisji, przysługującego dotychczasowym 

akcjonariuszom, jeżeli zostaną one przyznane większości pracowników spółki albo spółek dominują-

cych lub zależnych. Niemniej, w przypadku kierowania oferty jedynie do wybranych grup pracowni-

ków uchwała wymaga kwalifikowanej większości głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadze-

niu.
601

 Pułap jednej czwartej kapitału zakładowego może zostać podwyższony uchwałą walnego 

zgromadzenia wymagającą zgody akcjonariuszy reprezentujących ponad połowę kapitału spółki. Na 

spółce spoczywa wymóg wykazania i odpowiedniego uzasadnienia, że powyższa transakcja jest zgod-

na z jej istotnym interesem.
602

 Oferta nabycia opcji powinna zostać złożona również w rejestrze han-

dlowym (l'ufficio del registro delle imprese). 

 Włoski Codice di Autodisciplina zaleca, aby wynagrodzenie managementu spółki, ustalane 

przez komitet ds. wynagrodzeń składający się z dyrektorów niewykonawczych, z przewagą tych o 

przymiocie niezależności, wiązało interesy kierownictwa z dążeniem do osiągnięcia priorytetowego 

założenia kreacji wartości dla akcjonariuszy w perspektywie średnio- lub długoterminowej (art. 7.P.2. 

w zw. z art. 7.P.3). Komponenty płacy uzależnione od osiągnięcia przez spółkę określonych wyników 

ekonomicznych powinny stanowić znaczącą cześć wynagrodzenia kadry zarządzającej (art. 7.C.1.). W 

komentarzach do zaleceń dotyczących płacy kierownictwa spółki wyrażone zostało przekonanie, że 

wykorzystanie wynagrodzenia kapitałowego uzależnionego od wyników, w tym opcji na akcje, po-

winno umożliwiać motywowanie top managementu i promowanie lojalności jego przedstawicieli. 

Jednocześnie, od udziału w programach opcji na akcje powinni być wyłączeni członkowie organów 

nadzorczych, chyba że odmienną uchwałę w tym przedmiocie podejmie walne zgromadzenie, na któ-

rym spoczywa w zaistniałej sytuacji obowiązek uzasadnienia wspomnianej decyzji. Ta sama norma 

dotyczy uczestnictwa w innych systemach opartych na wzroście wartości firmy, za wyjątkiem sytuacji 

gdy mają one znikomą wartość lub skalę (art. 7.C.2.). Wypada jednak podkreślić, że zalecenie to po-

zostaje jedynie w sferze materii corporate governance, gdyż zarówno włoski kodeks cywilny, jak 

regulamin CONSOB teoretycznie przewidują możliwość przyznawania opcji na akcje nadzorcom 

spółek.
603

 

 Jednym z zadań komitetu ds. wynagrodzeń jest okresowy przegląd kryteriów przyjętych w 

programach opcji menedżerskich w zestawieniu ze strategicznymi zadaniami menedżerów oraz formu-

łowanie zarówno ogólnych rekomendacji dla rady dyrektorów w tej materii, jak również oceny 

                                                                                                                                                         
600

 Zob. art. 2441 ust. 8 CC. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le as-

semblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova 
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la maggioranza prescritta nel quinto comma. 
601

 V. Scalese, F. Scalese, Codice delle società, VI edizione, Milano 2010, art. 2441, s. 363. 
602

 „[...] la società ha l’onere di dimostrare con adeguata motivatione l’esistenxa di un interese socjale serio 

e consistente all esclusione”, tak V. Scalese, F. Scalese, Codice delle società, VI edizione, Milano 2010, art. 

2441, s. 363. Emisja akcji dla pracowników bez wykazania i uzasadnienia adekwatnego interesu spółki jest 

wzruszalna („annullabile”) w terminie przewidzianym w art. 2377 CC. Jednak niedochowanie wymaganej więk-

szości głosów czyni ją nieważną ex tunc („inesistente o nulla”).  
603

 Załącznik 3C Regulaminu CONSOB jako potencjalnych beneficjentów programów opcji menedżerskich 

wymienia bezpośrednio: członków rady administrującej, dyrektorów generalnych oraz menedżerów o strategicz-

nej odpowiedzialności (organo di amministrazione, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche), 

s. 51. 
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wszystkich technicznych i merytorycznych aspektów związanych z programami opcji. Komitet powi-

nien nadto monitorować przebieg procesów realizacji programów w ich trakcie, jeżeli potrzeba taka 

zostanie wyrażone przez akcjonariuszy. Zgodnie z rekomendacją w art. 7.C.4. dyrektor nie powinien 

uczestniczyć w obradach komitetu ds. wynagrodzeń, jeżeli ich przedmiotem jest jego własna płaca. 

3.7. Program opcji menedżerskich w prawie hiszpańskim 

 Unormowanie problematyki opcji na akcje dla piastunów spółki
604

 implementowano do hisz-

pańskiego prawa spółek w 1999 r. Temat szybko stał się przedmiotem zainteresowania opinii publicz-

nej oraz piśmiennictwa prawniczego i ekonomicznego, do czego wydatnie przyczyniły się kontrower-

sje wokół programów opcyjnych wdrożonych w hiszpańskim potentacie telekomunikacyjnym, Tele-

fónica.
605

 

 Zgodnie z art. 130 hiszpańskiej ustawy o spółkach akcyjnych (la Ley de Sociedades Anónima, 

LSA)
606

 statut spółki powinien zawierać postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia jej kadry kie-

rowniczej. W wyniku nowelizacji z 1999 r. do przepisu dodano ustęp drugi dotyczący płacy w formie 

akcji i opcji na akcje.
607

 Zgodnie z nim, ustanowienie wynagrodzenia polegającego na przyznaniu 

akcji, p r a w  o p c j i  n a  a k c j e  (de derechos de opción sobre las acciones) lub jakiejkolwiek innej 
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 Więcej na temat programów opcji na akcje w prawie hiszpańskim zob. S. del Rey Guanter, J. Bonilla 

Blasco, Nuevas cuestiones en materia de stock options: el ejercicio de las stock options en los supuestos de des-
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tiva y debate social, wyd. 2, Madryd 2001; M.I. Cabero, Nuevas fórmulas de compensación del trabajo: Refe-

rencia a las “Stock Options”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2002, Nr 38, s. 123–141; A. 

González L.M., Stock options, tres perspectivas: Mercantil, laboral y fiscal, Pamplona 2002; R. Crespi–Cladera, 

C. Gispert–Pellicer, Board Remuneration, Performance and Corporate Governance in Large Spanish Compa-

nies; D.A. Pérez, E.N. Fontela, Stock option plans for CEO compensation, Corporate Ownership & Control 

2005, Vol. 3, Issue 1, s. 88–100. 
605

 Na podstawie planu opcyjnego uchwalonego w lutym 1997 r. stu reprezentantom kadry zarządzającej 

spółki przyznano opcje nabycia akcji o niebagatelnej wartości 72 milionów peset. Spółka opublikowała informa-

cję o programie w 1999 r. podczas gdy opcje miały zostać wykonane w lutym 2000 r., co faktycznie nastąpiło. 
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macyjnych, a nawet niezgodności programu opcyjnego z przepisami prawa). Podkreślano, że Telefónica, jak-
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szych reform zwolniono z niej ok. 20 tys. pracowników. Następnie, zwracano uwagę, że wielu menedżerów 
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Relations Observatory on-line, 28.4.2000, (zob. 
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 Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2000/04/word/es0004185fes.doc


 148 

formy zapłaty uzależnionej od osiąganych wyników powinno znaleźć umocowanie w statucie spółki, a 

jego wdrożenie wymaga zgody walnego zgromadzenia spółki wyrażonej w formie uchwały. Uchwała 

powinno precyzować liczbę instrumentów przyznanych dyrektorowi, cenę wykonania opcji, wartość 

akcji stanowiących instrumenty bazowe oraz okres trwania danego systemu wynagrodzenia.
608

 Ley de 

Sociedades Anonima przewiduje nadto w art. 75 ust. 3, że nabycie akcji własnych przez spółkę może 

nastąpić w celu przydzielenia pracownikom akcji należnych w ramach przyznanych im opcji na akcje. 

 Ujednolicony kodeks corporate governance (Código Unificado de Buen Gobierno, CUBG) z 

2006 r.
609

 zaleca firmom sformułowanie ogólnej strategii oraz szczegółowych zasad wynagradzania za 

pomocą opcji na akcje i akcji precyzującej m.in. zakres podmiotowy uprawnionych do uczestnictwa w 

programach motywacyjnych; kryteria wynikowe wykorzystywane na potrzeby programów oraz meto-

dy oceny ich realizacji; podstawowe parametry i zasady rządzące systemami płacowymi; a także sza-

cunkową wartość wszystkich zmiennych komponentów wynagrodzenia (art. 35 pkt b CUBG). Zgod-

nie z dodatkowymi wskazówkami do komentowanego artykułu, podczas ustalania wysokości wyna-

grodzeń spółki nie powinny wzorować się na informacjach z firm konkurencyjnych, co ma na celu 

uniknięcie automatycznych i nieuzasadnionych podwyżek w związku z tzw. ratchet effect. Parametry 

programów opcji menedżerskich powinny opierać się na relewantnych kryteriach, jak zysk netto spół-

ki lub inne wskaźniki finansowe (zysk operacyjny lub EBITDA), ewentualnie wzrost wartości akcji na 

przestrzeni czasu. Programy takie nie mogą nagradzać menedżerów za niezależne od nich wzrosty 

ceny akcji związane przykładowo z dobrą koniunkturą gospodarczą lub euforią na rynku papierów 

wartościowych (art. 39 CUBG). 

 Zgodnie z rekomendacjami Código Unificado de Buen Gobierno członkowie rad nadzorczych 

lub dyrektorzy niewykonawczy nie powinni partycypować w systemach wynagrodzenia opartych na 

wynikach spółki. Za propozycją tą ukrywa się ratio uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów ze 

strony nadzorców, których wiedza na temat wyników finansowych spółki oraz dostęp do innych in-

formacji może zachęcać do wykorzystywania ich do wpływania na wysokość własnego wynagrodze-

nia, jeżeli objęci są oni programami opcji na akcje. Jednocześnie kodeks przyznaje, że odpowiednio 

skonstruowany program motywacyjny, nakierunkowany na kreację wartości dla akcjonariuszy, może 

stanowić skuteczne narzędzie powiązania interesów dyrektorów i akcjonariuszy. Próbując znaleźć 

równowagę pomiędzy opisanymi wyżej sytuacjami, kodeks zaleca ograniczenie wynagrodzenia mo-

tywacyjnego do dyrektorów zarządzających, konstatując zarazem, że przyznanie wynagrodzenia w 

postaci opcji na akcje dyrektorowi niezależnemu nie pozbawia go jego statusu (art. 36 CUBG). 

 Rekomendacje hiszpańskiego kodeksu dobrych praktyk wprowadzają nadto instytucję uchwa-

ły walnego zgromadzenia opiniującej wysokość i strukturę pakietów wynagrodzenia kadry zarządzają-

cej („say on pay”) oraz szczegółowe ujawnienie informacji o wszystkich elementach wynagrodzenia 

wszystkich członków kierownictwa spółki z osobna, co tyczy się zwłaszcza programów opcji na akcje 
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(art. 40 w zw. z art. 41 CUBG). Zgodnie z art. 41 pkt b CUBG wyjaśnienia do sprawozdania finanso-

wego spółki powinny prezentować informacje na temat m.in. (i) liczby opcji na akcje i akcji przyzna-

nych w ciągu roku obrotowego oraz ustalonych zasad ich wykonania; (ii) liczby opcji wykonanych w 

ciągu roku z uwzględnieniem liczby akcji uzyskanych na ich podstawie oraz cenę ich wykonania; (iii) 

liczby ważnych a niewykonanych opcji na akcje według stanu na zakończenie roku obrotowego; (iv) 

wszelkich zmian w parametrach programów opcyjnych dokonanych w ciągu roku obrotowego; oraz 

(v) proporcji pomiędzy wynagrodzeniem kadry zarządzającej a rocznymi zyskami lub wynikami fi-

nansowymi spółki. To postanowienie powiązane jest z obowiązkiem informacyjnym na temat struktu-

ry i wysokości płacy kierownictwa spółki, przewidzianym w art. 200 ust. 9 LSA, choć idzie dalej od 

niego jeżeli chodzi o skalę szczegółowości. 

 Jeżeli chodzi o obowiązki informacyjne, zgodnie z art. 116 hiszpańskiej ustawa o obrocie in-

strumentami finansowymi (Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, LMV), spółka pu-

bliczna jest corocznie zobowiązana do przygotowania i publikacji raportu na temat ładu korporacyjne-

go w spółce, którego minimalna treść powinna wskazywać tożsamość i wysokość wynagrodzenia po-

szczególnych członków kadry zarządzającej. Ponadto, stosownie do dodatkowego art. 15
a
 LMV, kadra 

kierownicza najwyższego szczebla w spółce publicznej zobowiązana jest informować hiszpańską ko-

misję nadzoru finansowego (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) o wszystkich zda-

rzeniach polegających na przyznaniu akcji lub opcji na akcje w ramach realizacji programów wyna-

grodzenia. Zakresem informacji powinny być objęte struktura systemu wynagrodzenia; wszelkie mo-

dyfikacje tych systemów; oraz wartości akcji przyznawanych w ich ramach. Obowiązek ujawnienia 

wobec CNMV danych dotyczących opcji na akcje i akcji przyznanych jako wynagrodzenie spoczywa 

również na kierownictwie spółek notowanych na hiszpańskim drugim rynku oficjalnych notowań 

(mercado secundario oficial) oraz na giełdach Unii Europejskiej.
610

 

3.8. Program opcji menedżerskich w prawie holenderskim 

 Wpływ holenderskiego prawa spółek na polskie rozwiązania normatywne wydaje się być zni-

komy, co teoretycznie może stanowi kontrargument dla jego szczegółowej analizy. Niemniej, racją 

przemawiającą za nakreśleniem zarysu analizowanej instytucji w tym prawodawstwie jest tradycyjnie 

wysoka jakość holenderskiego prawa spółek, będącego jednocześnie kontynentalną alternatywą dla 

dwóch odmiennych biegunów prawodawstwa spółkowego, wyznaczonych przez regulację anglosaską 

i niemiecką.
611

 W efekcie, zainteresowanie polskiego ustawodawcy oraz doktryny wzbudzić może 

                                                 
610

 Art. 47 Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los 

emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado re-

gulado de la Unión Europea. 
611

 Z tego samego powodu ILO posłużyła się przykładem Holandii, jako kraju z reprezentatywnym prawo-

dawstwem konentalnego prawa spółek na potrzeby przeciwstawienia go prawu amerykańskiemu podczas spo-

rządzenia raportu z rynku wynagrodzeń menedżerskich w 2008 r. Przejawem powyższego zjawiska jest również 

funkcjonowanie na polskim rynku powiązanych ze spółkami krajowymi, spółek inkorporowanych w Holandii, a, 

jak Grupa Onet Poland Holding B.V. czy ITI Media Group N. V. 



 150 

kilka praktycznych rozwiązań w zakresie omawianych instytucji, które uzasadniają nakreślenie ich 

osnowy.
612

 

 Regulacja normatywna holenderskiego prawa spółek znajduje się w księdze II holenderskiego 

kodeksu cywilnego (Burgerlijk Wetboek,
613

 BW). Przepisy dotyczące procedury i zasad przyznawania 

wynagrodzenia kadrze zarządzającej spółek akcyjnych (naamloze vennootschap, N.V.) zostały zawar-

te w art. 2:135 i 2:145 BW. Zgodnie z art. 2:135 ust. 4 BW uchwalenie programu opcji na akcje wy-

maga zgody walnego zgromadzenia spółki. Wymogi w zakresie ujawniania informacji o zarobkach 

członków organów spółki uregulowane są w art. 2:383d BW przewidującym, że przyznanie członkowi 

zarządu opcji na akcje spółki wymaga ujawnienia informacji dotyczących liczby przysługujących i 

niewykonanych opcji według stanu na początek i koniec roku obrotowego; liczby oraz ceny wykona-

nia opcji przyznanych w ciągu roku obrotowego; jak również liczby oraz ceny wykonania opcji zreali-

zowanych w ciągu roku obrotowego. Niezależnie od tego wymogu, członkowie zarządu i rady nadzor-

czej zobligowani są, w myśl sekcji 5:48 ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel to-

ezicht), do przekazywania informacji na temat posiadanych przez nich akcji i opcji na akcje własnej 

spółki do holenderskiej Komisji Rynków Finansowych (Autoriteit Financiële Marten, AFM). 

 Bardziej szczegółowe postanowienia w materii opcji na akcje (opties) i realizujących je pro-

gramów zawiera holenderski kodeks corporate governance.
614

 Zgodnie z zaleceniami kodeksu, opcje 

powinny być wykonywane najwcześniej w t r z y  l a t a  o d  i c h  p r z y z n a n i a , a liczba opcji powin-

na być powiązana z osiągnięciem oznaczonych wcześniej wymagających kryteriów wynikowych (pkt. 

II.2.4.). Za interesującą z punktu widzenia dobrych praktyk ocenić należy rekomendację, zgodnie z 

którą okres posiadania opcji przyznanych w zamian za wkłady niepieniężne powinien wynosić przy-

najmniej pięć lat lub kończyć się wraz z wygaśnięciem zatrudnienia (II.2.5.). Zalecenia wykluczają 

również co do zasady zmiany warunków programów opcyjnych w czasie ich trwania (II.2.7.) oraz 

przyznawanie kadrze zarządzającej pożyczek (np. w celu zakupu lub wykonania opcji), chyba że prak-

tyka taka wynikałaby z ogólnych standardów przyjętych przez firmę. W każdym jednak wypadku 

wyłączone jest umarzanie pożyczek (II.2.9.). Rekomendacje zajmują również negatywne stanowisko 

odnośnie przyznawania opcji na akcje lub akcji członkom rad nadzorczych spółek (III.7.1.). 

 Na szczególną uwagę zasługują dwa postanowienia dodane do aktualnej wersji kodeksu cor-

porate governance, które przewidują zmianę warunków przyznanych lecz jeszcze niezrealizowanych 

pakietów wynagrodzenia, jak również zwrot niesłusznie lub bez uzasadnienia pobranych elementów 

płacy.
615

 Zalecenie II.2.10. przewiduje uprawnienie rady nadzorczej do modyfikacji wartości zmien-

                                                 
612

 Więcej na temat zagadnień dotyczących wynagrodzeń kierownictwa spółek w Holandii, zob. C. de Groot, 

The Level and Composition of Executive Remuneration: a View from the Netherlands, European Company Law 

2006, Nr 2, Vol. 3, Issue 1, s. 11–17. Obszernym źródłem informacji jest również raport komitetu monitorujące-

go ds. corporate governance w sprawie uaktualnienia zasad ładu korporacyjnego z czerwca 2008 r., zob. Corpo-

rate Governance Code Monitoring Committee, Report on the evaluation and updating of the Dutch corporate 

governance code, Haga 2008, (zob. http://www.corpgov.nl). 
613

 Dokument dostępny na stronie http://www.wetboek-online.nl. 
614

 De Nederlandse corporate governance code z 10.12.2008 r. Pierwszym holenderskim zbiorem zasad ładu 

korporacyjnego był kodeks przygotowany przez komisję pod przewodnictwem Morrisa Tabaksblat (tzw. Taba-

skblat Code) z 9.12.2003 r. Wszystkie dokumenty w jęz. holenderskim i ang. dostępne są na stronie 

http://www.ecgi.org. 
615

 Należy nadmienić, że obydwie regulacje mają charakter rekomendacji stosowanej na zasadzie comply–

or–explain, w związku z czym dla efektywne wprowadzenie ich w praktykę wymaga zastrzeżenia odpowiednich 

http://www.corpgov.nl/
http://www.wetboek-online.nl/
http://www.ecgi.org/
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nych elementów wynagrodzenia odroczonego przyznanego w poprzednim roku obrotowym w przy-

padku zaistnienia szczególnych okoliczności wpływających pozytywnie lub negatywnie na możliwość 

osiągnięcia przyjętych kryteriów wynikowych. W efekcie decyzji rady nadzorczej, kwota otrzymana 

przez menedżera spółki może zostać zmienione in plus lub in minus, jeżeli utrzymanie warunków sta-

tus quo ante rodziłoby ryzyko przyznania nieodpowiednich lub nierozsądnych kwot oraz nagród. 

Kompetencja ta przysługuje zatem radzie nadzorczej w odniesieniu do opcji menedżerskich w ich 

warunkowej fazie, tj. kiedy ich wykonanie uzależnione jest od osiągnięcia przyjętych wyników lub 

warunków, do momentu ich wykonania. 

 W ramach drugiej instytucji, określanej mianem tzw. claw-back clause, zgodnie z zaleceniem 

II.2.10 kodeksu, rada nadzorcza uprawniona jest do odzyskania od członka zarządu jakiegokolwiek 

komponentu wynagrodzenia niestałego, osiągniętego na podstawie nieprawdziwych informacji finan-

sowych lub innego rodzaju. Regulacja ta stanowi odzwierciedlenie poglądów wyrażanych w między-

narodowej debacie corporate governance oraz tendencji zauważalnych w kilku ustawodawstwach i 

nawiązuje do koncepcji zwrotu nieuzasadnionych korzyści lub bezpodstawnego wzbogacenia.
616

 Pod-

stawowym założeniem tej instytucji jest możliwość odzyskania lub zastrzeżenia zwrotu na rzecz spół-

ki elementów wynagrodzenia pobranych niesłusznie lub bez uzasadnienia przez menedżera, tj. w wy-

niku podania nieprawdziwych informacji, względnie nieosiągnięcia zakładanych wyników ekono-

micznych lub indywidualnych. Z uwagi na potencjalne skutki omawianych zaleceń należy przyznać 

im doniosłość praktyczną w odniesieniu do materii wynagrodzenia kadry menedżerskiej, lecz prakse-

ologiczna i aksjologiczna ocena ich zastosowanie zależeć będzie od stosowanych praktyk oaz od po-

glądów judykatury. 

 Zalecenia ładu korporacyjnego nakładają również na radę nadzorczą obowiązek sporządzenia 

raportu nt. wynagrodzenia kadry kierowniczej, prezentującego informacje na temat (i) stosowanych i 

planowanych polityk wynagradzania w spółce; (ii) przełożenia poszczególnych zasad wynagradzania 

na osiąganie długoterminowych efektów przez przedsiębiorstwo, również w kontekście zarządzania 

ryzykiem; (iii) omówienia i wyszczególnienia wydatków poniesionych przez spółkę na wynagrodzenia 

dla managementu; (iv) liczby oraz wartości opcji przyznanych, posiadanych, wykonanych oraz niewy-

konanych w minionym roku obrotowym; (v) wartości opcji i akcji obliczonych szacunkowo na dzień 

ich wykonania; (vi) zasad ustalania oraz aspektów merytorycznych kryteriów wynikowych przyjętych 

na potrzeby programów motywacyjnych, a także metod oceny ich wykonania lub dotrzymania, (vii) 

oceny ex-ante i ex-post relacji pomiędzy adoptowanymi kryteriami wynikowymi a strategicznymi 

celami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy wynagrodzeniem a wynikami ekonomicznymi i wzrostem 

wartości firmy. 

 

 

   

 

                                                                                                                                                         
klauzul umownych w kontraktach menedżerskich, zob. raport ECGI Directors’ Remuneration in Listed Compa-

nies – The Netherlands z marca 2009 r., s. 11, (zob. http://www.ecgi.org). 
616

 Zob. raport ECGI Directors’ Remuneration in Listed Companies – The Netherlands z marca 2009 r., s. 11. 

http://www.ecgi.org/


 152 

Rozdział IV. Program opcji menedżerskich w prawie Unii Europejskiej 

4.1. Systematyka oraz charakterystyka źródeł regulacji prawa spółek i rynku kapita-

łowego UE 

 Unormowanie problematyki programów opcji menedżerskich w prawie Unii Europejskiej ma 

charakter regulacji rozproszonej. Nie została ona ujęta w ramach jednolitego aktu normatywnego, a 

zbiór relewantnych przepisów lub zaleceń mieści się w różnych aktach prawa Unii Europejskiej i in-

nych dokumentach o mocy wiążącej lub tylko o charakterze zaleceń lub dobrych praktyk. Posługując 

się kryterium działu prawa
617

 wyróżnić można kilka grup przepisów prezentujących zagadnienia zwią-

zane z analizowaną tematyką w różnych ujęciach, z naciskiem na odmienne aspekty prawne. W tym 

kontekście daje się wyróżnić odrębne działy składające się na szczątkową regulację programów opcji 

menedżerskich w ramach europejskiego (i) prawa spółek;
618

 (ii) prawa rynku kapitałowego, prawa 

instrumentów finansowych i papierów wartościowych;
619

 (iii) reguł i zaleceń corporate governance w 

zakresie strategii wynagradzania dyrektorów spółek; (iv) prawa rachunkowości i sprawozdawczości 

finansowej. 

 Powyższa typologia pozostaje w związku z poszczególnymi blokami przepisów składających 

się na konkretne instytucje prawa europejskiego, których regulacja w większym lub mniejszym zakre-

sie stanowi źródło reżimu prawnego dla konkretnych zagadnień z zakresu problematyki programów 

opcji menedżerskich. Kategoryzacja działów tematycznych według kryterium przedmiotowego po-

zwala wyszczególnić grupy przepisów
620

 dotyczących (i) kapitału zakładowego; (ii) wynagrodzenia 

kadry zarządzającej spółek w kontekście wewnętrznego reżimu ładu korporacyjnego w spółkach; (iii) 

obowiązków publikacyjnych spółek publicznych, włączając zagadnienia prospektów emisyjnych oraz 

                                                 
617

 Używając pojęcia „dział prawa” odnoszę się do pojęcia proponowanego przez A. Woltera et al. zgodnie z 

którym gałęzie (dyscypliny) prawa w sensie merytorycznym, jako najwyższy szczebel podziału systemu praw-

nego, ulegają podziałowi na działy prawa, które z kolei same podlegają dalszym zróżnicowaniom. Jednocześnie 

trudno wątpić, że względy celowości praktycznej oraz potrzeby rozważań doktrynalnych, a zatem dwie prze-

słanki wymienione przez powołanych autorów, uzasadniają odnoszenie się do europejskiego prawa spółek i 

europejskiego prawa rynku kapitałowego, jako do osobnych, kompleksowych i dydaktycznych gałęzi prawa. 

Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 

15–18. Por. również koncepcję gałęzi prawa w ujęciu S. Wronkowskiej i Z. Ziembińskiego, Zarys teorii prawa, 

Poznań 2001, s. 192–194. 
618

 Kompleksowo na temat European company law, jako dziedziny prawa Unii Europejskiej, za wielu zob. S. 

Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007; V. Edwards, EC Company Law, Oxford 1999; 

M. Habersack, Europäisches Gesselschaftsrecht, wyd. 3, Monachium 2006; M. Lutter, Europäisches Unterneh-

mensrecht, wyd. 4, Berlin 1996. Z literatury polskiej w tej dziedzinie, zob. cztery tomy Europejskiego prawa 

spółek pod red. M. Cejmera, J. Napierały, T. Sójki, Kraków 2005–2009 oraz A. Opalski, Europejskie Prawo 

Spółek, Warszawa 2010. Teksty aktów prawnych składających się na europejskie prawo spółek wraz z najważ-

niejszymi orzeczeniami w j. ang., zob. K.J. Hopt, E. Wymeersch, European Company Law and Financial Law. 

Texts and leading cases, wyd. 4, Oxford 2007. 
619

 Szerzej na temat europejskiego prawa rynku kapitałowego i instrumentów finansowych, za wielu zob. N. 

Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008 oraz S. Grundmann, European Company Law, Ant-

werpia–Oxford 2007. W rodzimym piśmiennictwie brakuje aktualnego, kompleksowego opracowania. Z wcze-

śniejszych wydawnictw, zob. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 4, Rynek 

kapitałowy, Warszawa 2000; A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003. 
620

 Por. rozróżnienie zaproponowane w E. Wymeersch, A Status Report on Corporate Governance in Some 

Continental European States, [w:] K.J. Hopt, H. Kanda, M.J. Roe, E. Wymeersch, S. Prigge, Comparative Corpo-

rate Governance, Oxford 1998, s. 1052. 
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insider trading; (iv) obowiązków sprawozdawczych spółek publicznych; (v) opcji akcyjnych jako 

instrumentów finansowych; (vi) standardów księgowości związanych z programami opcji i akcji. 

 Analiza źródeł regulacji normatywnej według kryterium rodzaju aktu prawnego
621

 umożliwia 

konstatację, że kwestie nawiązujące bezpośrednio lub pośrednio do problematyki programów opcji 

menedżerskich znajdują unormowanie w (i) dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Eu-

ropejskiej; (ii) rozporządzeniach Komisji Europejskiej; (iii) zaleceniach Komisji Europejskiej; oraz 

(iv) innych dokumentach o charakterze pozanormatywnym, lecz posiadających znaczenie dla europej-

skiego porządku prawnego. 

 Wszystkie z trzech zaprezentowanych powyżej klasyfikacji wskazują wyraźnie, że zakres 

analizy zagadnienia stanowiącego przedmiot niniejszej pracy nie ogranicza się jedynie do materii 

„czystego” prawa spółek jako gałęzi normatywnej sensu stricto. Przemawia za tym zwłaszcza liczba 

aktów prawnych związanych z unormowaniem prawa rynku kapitałowego.
622

 Analiza tak ukształto-

wanego systemu jest wskazana z co najmniej kilku ważkich powodów. Po pierwsze, z uwagi na zna-

czenie merytoryczne regulacji unijnej dla norm prawa krajowego. Po drugie, przez wartość poznawczą 

i metodologiczną badania, które umożliwi ocenę rozwiązań przyjętych oraz instytucji ukształtowanych 

w polskim prawie spółek i rynku kapitałowego. W końcu, trudno kwestionować doktrynalną korzyść 

wynikającą z dokonywanej ewaluacji, zwłaszcza w kontekście jej oryginalnego charakteru. 

 

 

                                                 
621

 Obok europejskiego prawa pierwotnego (primary EU law) pozostającego sferą prawa traktatowego (Tre-

aty law) podstawowe narzędzia harmonizacji i ujednolicania prawa europejskiego wchodzące w zakres prawa 

pochodnego (secondary EC law) czerpiącego umocowanie z art. 249 akapit 3 i 4 TWE to dyrektywy, rozporzą-

dzenia oraz decyzje. Ponadto do instrumentów oddziaływania prawodawcy unijnego należą zalecenia, opinie, 

komunikaty oraz white papers i green papers. Więcej na temat źródeł prawa europejskiego, zob. S. Grundmann, 

European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt. 15–23, s. 13–16; w literaturze polskiej m.in. S. Biernat 

[w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, wyd. 2 uzup., Warszawa 2003, s. 181–

204. 
622

 Okoliczność ta jest o tyle symptomatyczna, że wpisując się w tok wciąż trwającej reformy prawa spółek i 

rynku kapitałowego w Europie i na świecie, świadczy o trwającym procesie redefiniowania podstawowych kon-

cepcji w prawie spółek. Jego wyrazem są nie tylko zmiany w systemach prawa spółek, które następowały w 

ciągu minionych czterech dekad (por. fundamentalną pracę na ten temat, R.M. Buxbaum, K.J. Hopt, Legal Har-

monization and the Business Enterprise: Corporate and Capital Market Law Harmonization Policy in Europe and 

the USA, Berlin–New York 1988), lecz również rozwój zintegrowanych rynków finansowych i kapitałowych, 

który wyraził się w dynamicznej ekspansji europejskiej „securities regulation”, (zob. E. Wymeersch, A Status 

Report on Corporate Governance in Some Continental European States, [w:] K.J. Hopt, H. Kanda, M.J. Roe, E. 

Wymeersch, S. Prigge, Comparative Corporate Governance, Oxford 1998, s. 1051. Podobnie N. Moloney we 

wstępie do: EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, s. IX–XII.). To z kolei znalazło przełożenie na ilość 

oraz objętość dyrektyw europejskich w tej materii. Sytuacja ta wpływa na konieczność rewizji konceptualnego 

pojęcia prawa spółek, również na poziomie krajowym, w perspektywie płaszczyzny regulacyjnej funkcjonującej 

na poziomie UE, której w oczywisty sposób nie można zignorować. Tradycyjnie prawo spółek i prawo rynku 

kapitałowego postrzegane były jako odrębne działy prawa. Aktualne poglądy doktryny, jak ten wyrażony przez 

S. Grundmanna, uznają regulację rynku kapitałowego za integralną część europejskiego prawa spółek, co przede 

wszystkim wynika z posłużenia się wykładnią funkcjonalną. Autor ten zauważa słusznie, że jeżeli oceniać zakres 

harmonizacji prawa, unormowanie rynku kapitałowego zdecydowanie przeważa nad prawem spółek sensu 

stricto, co więcej stanowi ono najbardziej usystematyzowany z perspektywy UE, dział europejskiego prawa 

spółek. W tym samym funkcjonalnym ujęciu, rozdział pomiędzy tradycyjnym prawem spółek a prawem rachun-

kowości (zasadniczo kompletnie zharmonizowanym przez czwartą, siódmą i ósmą dyrektywę) oceniany jest 

przez powołanego autora za co najmniej arbitralny. Zob. S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–

Oxford 2007, pkt. 118–119, s. 68–70; pkt 5, s. 6. 
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4.2. Program opcji menedżerskich w europejskim prawie spółek 

4.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wyłączeń w drugiej dyrektywie związanych akcjo-

nariatem pracowniczym i menedżerskim 

 Europejskie prawo spółek
623

 stanowi wyraz przekonania o konieczności zbliżenia materialne-

go prawa spółek państw członkowskich, czemu dotychczas zostało poświęconych trzynaście dyrektyw 

i propozycji dyrektyw.
624

 Na tym tle istotne znaczenie prezentuje druga dyrektywa 77/91 z 1976 r., 

mająca na celu harmonizację przepisów dotyczących tworzenia spółek akcyjnych, jak również wno-

szenia i utrzymania minimalnego kapitału spółki akcyjnej (w wyniku czego jest nazywana również 

„dyrektywą kapitałową”).
625

 
626

  

 Zakres przedmiotowy drugiej dyrektywy dotyka problematyki programów opcji menedżer-

skich poprzez kilkukrotne odniesienia do instytucji a kc j o n a r i a t u  p r a c o w n i c z e g o . Ponadto, art. 

41 ust. 1 drugiej dyrektywy odnosi się do „przepisów mających na celu zachęcenie pracowników lub 

innych grup osób określonych przez prawo krajowe do uczestnictwa w kapitale przedsiębiorstw”. Z 

brzmienia aktu nie wynikają przeciwwskazania do uznania, że inną grupą osób określonych w przepi-

sach krajowego prawa spółek mogą być właśnie przedstawiciele kadry kierowniczej.  Przywołana 

norma art. 41 ust. 1 drugiej dyrektywy, przyznająca państwom członkowskim możliwość odstąpienia 

od zastosowania wybranych przepisów aktu, jeżeli nastąpi to w zakresie niezbędnym do przyjęcia lub 

stosowania regulacji ukierunkowanych na ułatwienie uczestnictwa w kapitale przedsiębiorstwa pra-

cownikom lub innym grupom osób określonych przez prawo krajowe („participation of employees, or 

other groups of persons defined by national law, in the capital of undertakings”) ma kluczowe zna-

                                                 
623

 Przedmiotem regulacji europejskiego prawa spółek są w przeważającej mierze normy odnoszące się do 

spółek kapitałowych (companies limited by shares), których klasyczna lista odpowiedników na poziomie krajo-

wym została zamieszczona w art. 1 pierwszej dyrektywy 1968/151/EWG (Dz.Urz. WE L 65 z 14.3.1968 r., s. 8–

12; Dz.Urz. UE Polskie wyd. specj., rozdz. 17, t. 1, s. 3–7). W przypadku Polski, zakresem unormowania objętę 

są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo–akcyjna oraz spółka akcyjna, co, jak widać, 

obejmuje również jeden typ spółki o charakterze hybrydalnym (kapitałowo–osobowym). 
624

 Na temat pojęcia europejskiego prawa spółek i zagadnień jego stosowania w odniesieniu do prawa pol-

skiego, zob. A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. 

Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 86–88, Nb 141–143. Por. również, Idem, Wpływ prawa europejskiego na 

project ustawy kodeks spółek handlowych, [w:] C. Mik (red.), Europeizacja prawa krajowego, Toruń 2000, s. 

257–274. 
625

Akt ten ustanawia przepisy odnoszące się do utrzymania kapitału przez spółkę, warunków wnoszenia 

wkładów pieniężnych i niepieniężnych, nabywania akcji własnych, zmiany kapitału w drodze jego 

podwyższenia, wprowadza również prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do nabycia akcji (prawo poboru) oraz 

zasadę ich równego traktowania. Zob. szerzej M. Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht, wyd. 3, 

Monachium 2006, pkt 3 i 4, s. 129 i n.; M. Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, wyd. 4, Berlin 1996, s. 109 

i n. 
626

 Na tle tak przedstawionego zarysu zakresu przedmiotowego dyrektywy kapitałowej w odniesieniu do ana-

lizowanej problematyki wypada dla porządku podkreślić, że adresatem jej postanowień, a zatem również prefe-

rencyjnych wyłączeń są naturalnie ustawodawcy krajowi, a nie konkretne spółki. Konstatacja ta, choć wyrażają-

ca oczywistą regułę, będzie pomocna podczas porównania ram prawnych systemów wynagrodzeń menedżer-

skich ustanowionych przez polskiego ustawodawcę z płaszczyzną prawa EU. Zakres regulacji drugiej dyrektywy 

odnosi się do typu spółki o charakterze spółki akcyjnej (public limited liability companies), zob. art. 1 drugiej 

dyrektywy. W przypadku Polski normy dyrektywy obejmuje zarówno prywatne (zamknięte, privately–held), jak 

i publiczne (otwarte, publicly–held) spółki akcyjne. Podobnie A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, 

Warszawa 2004, s. 97. 
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czenie z punktu widzenia niniejszej pracy.
627

 Z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy możliwych 

odstępstw,
628

 które mogą doprowadzić de facto do demontażu podstawowych założeń drugiej dyrek-

tywy w odniesieniu do wspomnianej instytucji,
629

 pojęcie i charakter tak ujętego akcjonariatu pracow-

niczego lub menedżerskiego zdają się wywoływać wiele wątpliwości, który, jak się wydaje, będą mu-

siały być rozstrzygane przez państwa członkowskie. Zgodnie ze stanowiskiem ETS wyrażonym w 

orzeczeniu do połączonej sprawy C–19–20/90 Karella i Karellas (1991), ECR I–2691, § 32–35, dla 

skutecznej derogacji przepisów drugiej dyrektywy na mocy normy kompetencyjnej z art. 41, prawo 

krajowe powinno przewidywać konkretną regulację dla osiągnięcia celu, jakim jest funkcjonowanie 

akcjonariatu pracowniczego. Wobec tego nie można uznać za wystarczającej jedynie hipotetycznej i 

suplementarnej możliwości przekazywania akcji pracownikom spółki.
630

 

4.2.2. Wyłączenia dotyczące zasad wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału 

 Pierwsza grupa wspomnianych wyłączeń dotyczy zasad pokrywania akcji w ramach emisji, a 

konkretnie możliwości wprowadzenia wyjątku od reguły, zgodnie z którą akcje wyemitowane w za-

mian za wkłady w wyniku podwyższenia kapitału subskrybowanego muszą być pokryte w proporcji 

nie niższej niż 25% swojej wartości nominalnej lub, w razie braku wartości nominalnej, ich wartości 

księgowej.
631

 Regulacja podobna do tej z art. 26 drugiej dyrektywy zamieszczona została w art. 9, 

którego obowiązywanie również może zostać wyłączone na mocy art. 41 dyrektywy. W efekcie, akcje 

emitowane w zamian za wkłady w ramach programów akcjonariatu pracowniczego mogą zostać po-

kryte w momencie utworzenia spółki lub w chwili uzyskania przez nią zezwolenia na podjęcie działal-

ności w stopniu niższym niż 25% ich wartości nominalnej lub wartości księgowej w braku wartości 

nominalnej. Jak wynika z powyższych wyjątków, ustawodawca europejski z jednej strony przyznaje 

prymat zasadzie, że kapitał formalnie zgromadzony, ale niewniesiony w rzeczywistości nie gwarantuje 

                                                 
627

 Zob. art. 41 ust. 1 drugiej dyrektywy. Wypada zaznaczyć, że do prawa polskiego nie ma zastosowania ust. 

2 powołanego artykułu odnoszący się do spółek powołanych na podstawie specjalnych przepisów umożliwiają-

cych emisję specjalnego rodzaju akcji pracowniczych (workers’ shares) obok akcji zwyczajnych przeznaczo-

nych dla pracowników, których zbiorowość stanowi organ z prawem głosu reprezentowany na walnym zgroma-

dzeniu. 
628

 Preferencyjne zasady w tej materii zostały ustanowione w kontekście (i) zmniejszenia wymogów doty-

czących nabywania akcji własnych w celu ich przyznania pracownikom spółki (art. 19 i 20 drugiej dyrektywy); 

(ii) usunięcia zakazu dokonywania przez spółkę zaliczkowych wypłat, udzielania pożyczek oraz ustanawiania 

zabezpieczeń w celu nabywania akcji własnych (art. 23 drugiej dyrektywy); (iii) rozluźnienia wymogów w za-

kresie zasad wnoszenia wkładów na pokrycie wartości akcji podczas zakładania spółki (art. 9 drugiej dyrekty-

wy); (iv) pokrycia wartości emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału subskrybowanego (art. 26 drugiej 

dyrektywy); oraz (v) prawa poboru (art. 29 drugiej dyrektywy). 
629

 W tym kontekście por. uwagi, w myśl których system norm stworzony w ramach europejskiego prawa 

spółek jest „trywialny” m.in. z powodu braku doregulowania oraz wprowadzania niektórych istotnych wymo-

gów za pomocą norm, których implementację można opcjonalnie wyłączyć, zob. L. Enriques, EC Company Law 

Directives and Regulations: How Trivial Are They?, [w:] J. Armour, J.A. McCahery, After Enron. Improving 

Corporate Law and Modernising Securities Regulation in Europe and the US, Oxford–Portland 2006, s. 641–

687. 
630

 Zob. V. Edwards, EC Company Law, Oxford 1999, s. 61 i przyp. 61–62 tamże. Ponadto Trybunał wyraził 

przekonanie, za opinią Rzecznika Generalnego G. Tesauro, że zakres podmiotowy „innych grup osób” z art. 41 

odnosi się jedynie do akcjonariatu osób fizycznych, z wykluczeniem zatem instytucji kredytowych i instytucji 

publicznych. 
631

 Podobnie, w ramach omawianej instytucji ustawodawca może zdecydować o braku wymogu pokrywania 

całej wysokości nadwyżki emisyjnej, jeżeli dopuszcza taką możliwość, por. art. 26 zd. 2. drugiej dyrektywy. 
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całkowitej ochrony interesom wierzycieli, lecz z drugiej strony przewiduje od tej zasady wyjątek m.in. 

dla instytucji akcjonariatu pracowniczego.
632

 

 W kontekście regulacji podwyższenia kapitału zakładowego należy dodać, że zgodnie z art. 25 

ust 4 dyrektywy, normy odnoszące się do zwykłego i docelowego (autoryzowanego) podwyższenia 

kapitału znajdują zastosowanie do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorpo-

rujących prawo do objęcia akcji, ale nie do zamiany tych papierów wartościowych i do wykonywania 

prawa objęcia. Wymaga podkreślenia, że terminologia wykorzystana w oryginalnym tekście aktu
633

 

wskazuje na odesłanie dotyczące nie tylko obligacji, lecz wszystkich innych papierów wartościowych 

(securities) zamiennych na akcje (convertible into shares) oraz uprawniających do subskrypcji akcji 

(carry the right to subscribe for shares), a więc także warrantów, opcji nabycia akcji lub podobnych 

instrumentów inkorporujących prawo subskrypcji akcji lub zamiany na akcje. W efekcie, art. 25 dru-

giej dyrektywy znajduje zastosowanie do kreacji wszystkich tego typu instrumentów zamiennych na 

akcje lato sensu, tj. „wymiennych” na akcje.
634

 Kolejną konsekwencją powyższego zabiegu jest usta-

nowienie wymogu zgody walnego zgromadzenia na każde podwyższenie kapitału, poza przypadkami 

podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, oraz ogłoszenia faktu podwyższenia w sposób 

przewidziany w ustawodawstwie państwa członkowskiego, zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG 

oraz objęcia tych papierów wartościowych reżimem prawnym przewidzianym dla docelowego pod-

wyższenia kapitału zakładowego. Ponadto, w przypadku istnienia kilku rodzajów akcji, decyzja wal-

nego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna być przedmiotem odrębnego gło-

sowania co najmniej dla każdej kategorii akcjonariuszy, których prawa mogą być naruszone w wyniku 

tej czynności (art. 25 ust. 3 dyrektywy). Z drugiej strony, art. 41 ust. 2 dyrektywy przewiduje możli-

wość wyłączenia zastosowania całej regulacji art. 25 z uwagi na unormowanie dedykowane progra-

mom akcjonariatu pracowniczego i menedżerskiego. Ta kompetencja budzić może uzasadnione wąt-

pliwości w świetle niejasnego rozumienia oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego tych instytu-

cji, albowiem w przypadku skorzystania z tej derogacyjnej możliwości, prawodawcy krajowi zyskują 

legitymację np. do wyłączenia obowiązku uzyskania zgody walnego zgromadzenia na emisję opcji 

menedżerskich, co byłoby sprzeczne z europejskim oraz ogólnoświatowym trendem do zwiększania 

uprawnień akcjonariuszy zwłaszcza w dziedzinie wynagrodzeń kierownictwa spółek. 

4.2.3. Wyłączenia dotyczące zasad nabywania akcji własnych spółki 

 Drugi zbiór przepisów dotyczy nabywania akcji własnych (own shares) spółki. Dyrektywa 

kapitałowa wyklucza obejmowanie lub subskrypcję przez spółki własnych akcji, lecz dozwala ich 

nabywanie przy zastosowaniu określonych limitów liczby nabywanych akcji (art. 19–21); ograniczeń 

odnośnie nabytych i posiadanych akcji własnych (art. 22); oraz sposobów finansowania zakupu (art. 

                                                 
632

 Por. S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 353, s. 190. 
633

 Tj. „securities which are convertible into shares or which carry the right to subscribe for shares, but not 

to the conversion of such securities, nor to the exercise of the right to subscribe.” 
634

 Tak też S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 388, s. 210. 
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23).
635

 Jednocześnie wyłom w tych regulacjach ma miejsce właśnie w przypadków akcjonariatu pra-

cowniczego.
636

  

4.2.4. Wyłączenia dotyczące unormowania prawa poboru akcjonariuszy 

 Trzeci zespół analizowanych postanowień dyrektywy kapitałowej dotyczy unormowania pra-

wa pierwszeństwa akcjonariuszy do nabycia akcji (prawa poboru, pre-emption right).
637

 Tradycyjnie w 

prawie kontynentalnym uprawnienie to stanowi kluczowy instrument implementacji zasady równego 

traktowania akcjonariuszy oraz ochrony ich interesów.
638

 

 W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują dwie kwestie o węzłowym znaczeniu dla 

problematyki niniejszego opracowania. Po pierwsze, przedmiotowa regulacja na mocy art. 29 ust. 6 

drugiej dyrektywy znajduje pełne zastosowanie w odniesieniu do „emisji wszystkich papierów warto-

ściowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo do objęcia akcji” (lecz nie do samej zamia-

                                                 
635

 S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt. 382–387, s. 206–209. 
636

 Zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy kapitałowej, w przypadku regulacji sytuacji nabycia akcji własnych 

bądź przez samą spółkę lub przez osobę działającą w imieniu własnym, lecz na rachunek spółki, w celu ich dys-

trybucji pomiędzy pracownikami jej samej lub przedsiębiorstwa powiązanego, państwo członkowskie może 

odstąpić od wymogu przewidzianego dla reżimu nabywania akcji własnych, wyrażającego się koniecznością 

uzyskania zezwolenia walnego zgromadzenia na nabycie akcji, ustalającego przede wszystkim warunki przewi-

dywanego nabycia i w szczególności maksymalną liczbę nabywanych akcji, długość okresu, na który udzielane 

jest zezwolenie, a który nie może przekraczać osiemnastu miesięcy, a także na wypadek odpłatnego nabycia 

maksymalną i minimalną granicę zapłaty. W powyższej sytuacji rozdział akcji własnych powinien jednak nastą-

pić w okresie dwunastu miesięcy od momentu ich nabycia (art. 19 ust. 3 w zw. z ust. 1 zd. 1 drugiej dyrektywy). 

Ponadto, w ramach czynności dokonywanych w celu nabycia akcji przez lub dla pracowników spółki lub spółki 

powiązanej, spółka może dokonywać wypłat zaliczkowych, udzielać pożyczki oraz ustanawiać zabezpieczenia w 

celu nabycia swoich akcji przez osobę trzecią (art. 23 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 2). Jednakże czynności i operacje 

z tym związane nie mogą spowodować obniżenia aktywów netto spółki poniżej poziomu wysokości kapitału 

subskrybowanego powiększonego o rezerwy, których ustawa lub statut nie pozwalają wypłacać (art. 23 ust. 2 w 

zw. z art. 15 ust. 1 lit. a). 
637

 Przy tej okazji należy krytycznie ocenić zróżnicowaną praktykę przyjętą w dwóch tłumaczeniach tekstu 

drugiej dyrektywy na jęz. polski, gdzie w przekładzie oryginalnej wersji aktu w odniesieniu do prawa poboru 

mowa jest o prawie pierwszeństwa, a w tłumaczeniu wersji skonsolidowanej z 22.10.2009 r. o prawie pierwoku-

pu. Zwłaszcza drugie ze wspomnianych pojęć, choć poprawne z formalnego punktu widzenia (pre–empive right 

oznacza również prawo pierwokupu) wydaje się wprowadzać niejasność do instytucji prawa poboru w prawie 

spółek. Praktyka taka nie jest również zgodna z „Wytycznymi polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. 

Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym z 2009 r.” (dost. na str. 

http://www.rcl.gov.pl.), a dokładnie z pkt. 74 wytycznych, zgodnie z którym „transpozycja dyrektywy powinna 

być przeprowadzona w taki sposób, aby w jak największym zakresie „wpisywała się” w krajowy porządek 

prawny i uwzględniała kulturę prawną danego państwa członkowskiego UE. Z tego względu zasadne jest odcho-

dzenie od dosłownego powtarzania przepisów dyrektywy na rzecz stosowania pojęć ustawodawstwa krajowego, 

o ile rezultat określony w dyrektywie zostaje w ten sposób precyzyjnie transponowany.” W konsekwencji tłu-

macznie powinno posługiwać się, jak wcześniej, pojęciem prawa pierwszeństwa, lub terminem prawo poboru. 
638

 Jak przewiduje art. 29 ust. 1, w każdym przypadku gdy podwyższanie kapitału subskrybowanego następu-

je przez wniesienie wkładów pieniężnych, akcje powinny być oferowane z zachowaniem pierwszeństwa akcjo-

nariuszy proporcjonalnie do wysokości ich udziału w kapitale spółki. Prawo poboru nie może być ograniczone 

ani zniesione przez statut albo akt założycielski, lecz może to nastąpić decyzją walnego zgromadzenia. W przy-

padku obrad walnego zgromadzenia w tym przedmiocie, zarząd lub organ administrujący jest zobowiązany do 

przedstawienia akcjonariuszom pisemnego sprawozdania wskazującego powody ograniczenia lub zniesienia 

prawa poboru i uzasadniającego proponowaną cenę emisji. Decyzja walnego zgromadzenia, podjęta przy za-

chowaniu kworum i większości głosów reprezentujących nie mniej niż dwie trzecie kapitału (por. jednak art. 40 

ust. 2 drugiej dyrektywy), powinna zostać ogłoszona zgodnie z przepisami krajowymi. Zob. S. Grundmann, 

European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt. 392–396, s. 210–214. 

http://www.rcl.gov.pl/
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ny tych papierów i wykonania ucieleśnionych w nich praw),
639

 a zatem obejmuje emisję obligacji, 

warrantów, opcji nabycia akcji oraz wszystkich innych instrumentów inkorporujących prawo poboru 

ex contractu.
640 641

 W efekcie, w ramach wystawiania opcji nabycia akcji lub emisji innych papierów 

wartościowych inkorporujących prawo poboru ex contractu, akcjonariuszom przysługuje prawo 

pierwszeństwo nabycia tych instrumentów, chyba że zostaną spełnione materialne i formalne prze-

słanki wyłączenia tego prawa, m.in. zgoda w formie uchwały walnego zgromadzenia oraz pisemne 

sprawozdanie zarządu przedstawione na walnym zgromadzeniu wskazującego powody ograniczenia 

lub zniesienia prawa pierwokupu i uzasadniającego proponowaną cenę emisji. 

 Po drugie, państwa członkowskie mają swobodę odstąpienia od regulacji prawa poboru zawar-

tej w art. 29 drugiej dyrektywy w zakresie niezbędnym do przyjęcia lub stosowania przepisów mają-

cych na celu zachęcenie pracowników lub innych grup osób określonych przez prawo krajowe do 

uczestnictwa w kapitale przedsiębiorstw. W świetle powyższego, podobnie jak w przypadku unormo-

wania zasad podwyższania kapitału spółki, przepis art. 41 ust. 2 drugiej dyrektywy przyznaje mutatis 

mutandis prawodawcy krajowemu kompetencję do wyłączenia ustawowego prawa poboru akcjonariu-

                                                 
639

 Art. 29 ust. 6 drugiej dyrektywy „Paragraphs 1 to 5 shall apply to the issue of all securities which are 

convertible into shares or which carry the right to subscribe for shares, but not to the conversion of such securi-

ties, nor to the exercise of the right to subscribe.” 
640

 Podobnie S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 392, s. 211. 
641

 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wykładnię drugiej dyrektywy dokonaną przez ETS w sprawie 

C-338/06 przeciwko Hiszpanii. Sprawa z wniosku Komisji Europejskiej przeciwko Hiszpanii dostarcza ważkiej 

interpretacji kluczowych postanowień drugiej dyrektywy w przedmiocie prawa poboru akcji i innych papierów 

wartościowych. Z perspektywy tematyki niniejszej pracy wydaje się ona szczególnie interesująca w kontekście 

wspomnianej wcześniej (zob. pkt 4.2.4.), znajdującej się w art. 29 ust. 6, normy nakazującej zastosowanie posta-

nowień art. 29 ust. 1–5 dyrektywy do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących 

prawo subskrypcji akcji, w tym również opcji na akcje lub innych tego typu instrumentów. Zważywszy na po-

wyższe, podczas analizy wyroku należy mieć w pamięci, że jego fragment dotyczący obligacji odnosi się w 

takim samym stopniu do opcji nabycia akcji. W uzasadnieniu wyroku z dn. 18.12.2008 r. Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości wyraźnie podkreślił, że jeden z celów dyrektywy jest zapewnienie bardziej skutecznej ochrony 

akcjonariuszy w celu uniknięcia rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym w przypadku podwyższenia 

kapitału oraz, że art. 29 ust. 1 i 6 drugiej dyrektywy wyraźnie przyznają akcjonariuszom p i e r w s z e ń s t w o  w  

s t o s u n k u  d o  w s z y s t k i c h  i n n y c h  p o t e n c j a l n y c h  n a b y w c ó w  nowych akcji lub obligacji zamien-

nych na akcje (czyt. wszystkich innych instrumentów inkorporujących prawo poboru ex contractu – przyp. J.D.), 

gdyż realizacja tego uprawnienia byłaby w sposób oczywisty zagrożona, gdyby nowoemitowane papiery warto-

ściowe były oferowane z zachowaniem pierwszeństwa innej kategorii nabywców niż akcjonariusze, tj. posiada-

czom obligacji zamiennych na akcje. 

Rozstrzygając sprawę Trybunał stwierdził, że nie jest zgodna z drugą dyrektywą regulacja przyznająca pra-

wo pierwszeństwa do objęcia akcji w przypadku podwyższenia subskrybowanego kapitału poprzez wniesienie 

wkładów pieniężnych nie tylko akcjonariuszom, ale także posiadaczom obligacji zamiennych na akcje (czyt. 

wszystkich innych instrumentów inkorporujących prawo poboru ex contractu – przyp. J.D.); ani przyznająca 

prawo pierwszeństwa do subskrypcji obligacji zamiennych na akcje (czyt. wszystkich innych instrumentów 

inkorporujących prawo poboru ex contractu – przyp. J.D.) nie tylko akcjonariuszom, ale także posiadaczom 

obligacji zamiennych na akcje (czyt. wszystkich innych instrumentów inkorporujących prawo poboru ex con-

tractu – przyp. J.D.) wcześniejszych emisji; jak również nieprzyznająca walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy 

kompetencji do postanowienia o wyłączeniu prawa pierwszeństwa do subskrypcji obligacji zamiennych na akcje 

(czyt. wszystkich innych instrumentów inkorporujących prawo poboru ex contractu – przyp. J.D.). 

Zob. Wyrok Trybunału z 18.12.2008 r. w spr. C–338/06, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpa-

nii dot. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego do implementajacji drugiej dyrektywy 77/91/EWG 

w zakresie art. 29 i 42, w materii ochrony akcjonariuszy podczas podwyższenia kapitału oraz prawa pierwszeń-

stwa do subskrypcji obligacji zamiennych na akcje. Por. również interesującą opinię Rzecznika Generalnego 

Vericy Trstenjak z 4.9.2008 r. w tej samej sprawie (dok. dost. na stronie http://eur-lex.europa.eu). Sprawa wydaje 

się tym bardziej interesująca, że Polska, Finlandia i Wielka Brytania były stronami popierającymi hiszpańskie 

stanowisko. 

http://eur-lex.europa.eu/
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szy w przypadku zastosowania instytucji akcjonariatu pracowniczego. Trudno uznać za wystarczająco 

jasny charakter relacji pomiędzy wyłączeniem z art. 41 ust. 2 a sytuacją, gdy spółka dokonuje emisji 

opcji menedżerskich dla pracowników spółki. Odpowiedzi wymaga bowiem kluczowe pytanie, czy w 

takiej sytuacji można zastosować całkowite wyłączenie prawa poboru czy też podtrzymywać pogląd o 

konieczności wykładni przepisów art. 29 ust. 1–5 drugiej dyrektywy poprzez odesłanie z art. 29. ust. 

6. Ta kwestia powinna być przedmiotem szczegółowej regulacji na poziomie krajowym, choć wykład-

nia tej relacji wskazuje na możliwość zastosowania pierwszej z wymienionych opcji, tj. całkowitego 

wyłączenia prawa poboru. W świetle niejasnego znaczenia tego ostatniego pojęcia w drugiej dyrekty-

wie, normę tę należy uznać za kontrowersyjną, gdyż możliwość wyłączenia przepisów dotyczących 

prawa poboru przewidziana w art. 41 ust. 1 niwecząca sens odpowiedniego stosowania art. 29 ust. 1–5 

do emisji opcji akcyjnych, w sytuacji, gdy czynność ta następuje w związku z „zachęceniem grupy 

osób określonej przez prawo krajowe” do uczestnictwa w kapitale spółki zmierza w kierunku przeciw-

nym do trendów w ustawodawstwach krajowych w odniesieniu do procedury implementacji progra-

mów opcji menedżerskich.
642

 

4.3. Program opcji menedżerskich w europejskim prawie rynku kapitałowego 

4.3.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji 

 Normy prawa rynku kapitałowego Unii Europejskiej posiadają wysoki wpływ na kształt euro-

pejskiego (a przez to i krajowego) prawa spółek, w szczególności przy uwzględnieniu, że stanowią 

one aktualnie jego najlepiej zharmonizowany rozdział.
643

 Do tego samego stopnia strukturalne elemen-

                                                 
642

 Zagadnienie to stanowiło problem z perspektywy toczącego się do niedawna w doktrynie prawa europej-

skiego sporu wokół charakteru drugiej dyrektywy w zakresie czy stanowi ona standard minimalny, czy też ramy 

prawne dla instytucji, wobec których prawodawcy krajowi nie mogą przewidywać bardziej rygorystycznej regu-

lacji. Na rzecz pierwszej z opcji przemawiała orzecenie ETS w sprawie C–42/95 Siemens v. Sold, ECR I–6017 

(6034–6036, § 15–22). Za drugą interpretacją: opinia Rzecznika Generalnego G. Tesauro w sprawie C–83/91 

Meilicke z 1992 r., ECR I–4871 (4907 i n.); również V. Edwards, EC Company Law, Oxford 1999, s. 56. W 

doktrynie przyjmowano, że ustosunkowanie się do tak przedstawionej kwestii wymaga analizy każdej instytucji, 

względnie problematycznego zagadnienia z perspektywy przede wszystkim prawa pierwotnego, a dopiero w 

drugiej kolejności unormowania pochodnego. Więcej na ten temat zob. S. Grundmann, European Company Law, 

Antwerpia–Oxford 2007, pkt 350, s. 188. Ostatnio kierunek wykładni wskazał ETS w wyroku z 18.12.2008 r. w 

spr. C–338/06 przeciwko Królestwu Hiszpanii (zob. przyp. nr 641 ), w którym Trybunał stwierdził, że „dyrek-

tywa ta ustanawia minimalne wymogi w dziedzinie ochrony akcjonariuszy i wierzycieli spółek akcyjnych, pozo-

stawiając państwom członkowskim swobodę przyjęcia przepisów, które są dla nich jak najbardziej korzystne, 

przewidując w szczególności bardziej rygorystyczne warunki wyłączenia tego prawa pierwszeństwa.” 

 
643

 Harmonizacja prawa rynku kapitałowego na poziomie wspólnotowym trwała ponad dwie dekady. Aktual-

na regulacja, zainicjowana dyrektywą 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.5.2001 r. w sprawie 

dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących papie-

rów wartościowych podlegających publikacji, stanowiła wynik inicjatywy ustawodawczej, której najdonioślej-

szym wyrazem były: komunikat KE Implementing theFramework for Financial Markets: Action Plan (Financial 

Services Action Plan, FSAB), COM(1999) 232, z 11.5.1999 r., powołanie Komitetu Mędrców ds. Regulacji 

Europejskiego Rynku Papierów Wartościowych (Wise Men on the Regulation of European Securities Markets) 

w dn. 17.7.2000 r. oraz tzw. raport Lamfalussy’ego. Dyrektywa 2001/34/WE, która zharmonizowała kilka wcze-

śniejszych dyrektyw, wraz z dyrektywami: MiFID, prospektową, Market Abuse oraz Transparenty przyniosły 

kres „legislacyjnej rzezi niewiniątek”, którym to zwrotem doktryna określała wcześniejszy system wspólnoto-

wego prawa rynku kapitałowego. Szerzej na ten temat, zob. S. Grundmann, European Company Law, Antwer-

pia–Oxford 2007, pkt 678–693, s. 398–407, G. Ferrarini, Securities Regulation and the Rise of the Pan–

European Securities Markets, [w:] G. Ferrarini, K.J. Hopt, E. Wymeersch, Capital Markets in the Age of Euro, 
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ty ram europejskiego rynku kapitałowego kształtują zharmonizowaną płaszczyznę corporate gover-

nance w spółkach publicznych.
644

 Problematyka instrumentów reprezentujących uprawnienia do 

udziału w kapitale spółki pozostaje na styku europejskiego prawa spółek i rynku kapitałowego, za 

czym przemawia zwłaszcza praktyczna waga prawnych aspektów obrotu papierami wartościowymi 

dla dużych spółek, posiadających nierzadko istotne, jeśli nie kluczowe znaczenie dla gospodarek na-

rodowych.
645

 

4.3.2. Pojęcie papieru wartościowego wobec instrumentów prawnych tworzących program 

opcji menedżerskich 

 Podstawowym instrumentem unijnej regulacji prawa rynku kapitałowego jest pojęcie papieru 

wartościowego (security), z których tylko niektóre jego typy są przedmiotem unormowań na płasz-

czyźnie Unii Europejskiej.
646

 Nadrzędną instytucją w dyrektywie MiFID
647

 jest instrument finansowy 

(financial instrument), obejmujący swoim szerokim zakresem przedmiotowym zbywalne papiery war-

tościowe
648

 oraz całą gamę derywatów.
649

 Dyrektywa prospektowa posługuje się kryterium papieru 

wartościowego dla wyznaczenia zakresu przedmiotowego jej regulacji, dotyczącej prospektów emi-

                                                                                                                                                         
Haga 2002, s. 241–287; N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt IV.4.3.2, s. 356. Wię-

cej na temat samego FSAP, zob. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt I.4., s. 16–24. 
644

 W tym kontekście za trafny uznać należy pogląd, że prawo spółek (kapitałowych – przyp. J.D.) bez prawa 

rynku kapitałowego stanowi jedynie regulację kadłubową. Tak S. Grundmann, European Company Law, Ant-

werpia–Oxford 2007, pkt 643, s. 375. 
645

 Dodać wypada, że europejska regulacja rynku kapitałowego wyrażona w dyrektywach adresowana jest do 

państw członkowskich, a jej zakresem podmiotowym objętę są akcyjne spółki publiczne, których papiery warto-

ściowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Pprawo rynku kapitałowego UE zasadza się 

aktualnie, zgodnie z konkluzjami przedstawionymi w sprawozdaniu końcowym Komitet Mędrców z 15.2.2001 

r., na formule prawodawczej opartej na czteropoziomowej konstrukcji, na którą składają się: zasady ramowe, 

środki wykonawcze, współpraca i stosowanie. Poziom pierwszy, dyrektywa, powinien ograniczać się do szero-

kich zasad „ramowych”, podczas gdy poziom drugi powinien zawierać środki wykonawcze o charakterze tech-

nicznym przyjmowane przez KE, zob. motyw (6) preambuły dyrektywy prospektowej. 
646

 Pierwszorzędna definicja (zbywalnego) papieru wartościowego (transferable security) została zamiesz-

czona w art. 1 pkt 4 dyrektywy 93/22/EWG z dn. 10.5.1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papie-

rów wartościowych, która została następnie uchylona i zastąpiona przez dyrektywę MiFID z 2004 r. 
647

 Dyrektywa MiFID stanowi aktualnie jeden z fundamentalnych aktów europejskiego prawa pochodnego. 

Jej celem jest zapewnienie poziomu ujednolicenia niezbędnego do zaoferowania inwestorom wyższego poziomu 

ochrony oraz umożliwienie przedsiębiorstwom inwestycyjnym świadczenia usług w całej Wspólnocie, będącej 

rynkiem jednolitym, w oparciu o nadzór kraju rodzimego, a także zagwarantowanie wysokiej jakości realizacji 

transakcji inwestorskich, podtrzymanie integralności oraz ogólnej efektywności systemu finansowego. Zob. 

motywy (2) i (5) preambuły dyrektywy MiFID. Por. S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–

Oxford 2007, pkt 122, s. 70–71. 
648

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 18 dyrektywy MiFID, zbywalnymi papierami wartościo-

wymi (transferable securites) są papiery wartościowe, negocjowalne na rynku kapitałowym (z wyjątkiem in-

strumentów płatniczych), takie jak (i) akcje w spółkach oraz inne rodzaje papierów wartościowych ekwiwalent-

ne do akcji w spółkach, spółkach osobowych lub innych podmiotach, a także kwity depozytowe opiewające na 

takie akcje; (ii) obligacje i inne formy papierów wierzycielskich, w tym kwity depozytowe na te papiery warto-

ściowe; oraz (iii) wszystkie inne papiery wartościowe dające prawo nabywania lub zbywania zbywalnych papie-

rów wartościowych albo uprawniające do rozliczania pieniężnego dokonanego przez odniesienie do zbywalnych 

papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub stóp zwrotu, towarów, albo innego rodzaju indeksów lub 

aktywów/wskaźników. Szerzej na temat koncepcji papieru wartościowego w prawie UE, zob. N. Moloney, EC 

Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt II.6.3.1., s. 132 i n. 
649

 Definicja zbywalnego papieru wartościowego z dyrektywy MiFID ma o tyle duże znaczenie, że do niej na 

mocy art. 69 dyrektywy MiFID odwołują się wszystkie odesłania do pierwotnego pojęcia papieru wartościowego 

znajdującego się w dyrektywie 93/22/EWG, co ma miejsce przykładowo w art. 2 ust. 1 pkt a dyrektywy prospek-

towej. Zob. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt II.6.3.1., s. 132, przyp. nr 385. 
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syjnych publikowanych w związku z publiczną ofertą sprzedaży papierów wartościowych oraz obrotu 

nimi na rynku regulowanym w państwach członkowskich.
650

 

 Dyrektywa prospektowa dokonuje rozróżnienia na udziałowe i nieudziałowe papiery warto-

ściowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt b dyrektywy prospektowej w zakres pojęcia u d z i a ł o we g o  p a -

p i e r u  w a r t o ś c i o w e go  (equity security) wchodzą akcje, pozostałe zbywalne papiery wartościowe 

równoważne akcjom w spółkach, jak również wszelkie typy zbywalnych papierów wartościowych 

dających prawo nabywania jakichkolwiek wymienionych wcześniej papierów wartościowych w wyni-

ku ich zamiany lub wykonania prawa przez nie przenoszonego, pod warunkiem że te ostatnie papiery 

wartościowe emitowane są przez emitenta akcji stanowiących ich instrument bazowy lub przez jed-

nostkę należącą do grupy kapitałowej tego emitenta.
651

 Dyrektywa przewiduje, że wszystkie papiery 

wartościowe, których charakterystyka nie odpowiada pojęciu udziałowego papieru wartościowego, 

należą do grupy nieudziałowych papierów wartościowych (non-equity securities) (art. 2 ust. 1 pkt c 

dyrektywy prospektowej), z którymi wiąże się szereg wyłączeń w zastosowaniu jej przepisów.
652

 

 Spółki publiczne emitują w ramach programów opcji menedżerskich instrumenty inkorporują-

ce prawa nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych, jak również papiery wartościowe stano-

wiące instrumenty bazowe dla wspomnianych uprawnień opcyjnych (tj. akcje). Analiza przedstawio-

nych wyżej definicji i zakresów pojęcia papieru wartościowego prowadzi do wniosku, że jeżeli są one 

zbywalnymi papierami wartościowymi, powinny być uznawane za papiery wartościowe na płaszczyź-

nie pojęciowej europejskiego rynku kapitałowego, a konkretnie – w ujęciu definicyjnym zapropono-

wanym zarówno w dyrektywie MiFID, jak i dyrektywie prospektowej, stanowiących dwa główne 

filary legislacyjne tego rynku. Efektem uznania praw stanowiących konstytutywne elementy progra-

mów opcji na akcje w spółkach publicznych są różnorodne konsekwencje, wynikające m.in. z objęcia 

tych spółek szeregiem wymogów prawnych narzuconych przez unijne prawo rynku kapitałowego oraz 

systematykę corporate governance. Natomiast, jeżeli przyznawane prawa będą miały charakter nie-

zbywalny nie będą uznawane za papiery wartościowe podpadające pod zakres regulacji przedmiotowy 

dyrektywy prospektowej, co w praktyce będzie oznaczało zwolnienie od stosowania obowiązków i 

regulacji nałożonych przez ten akt. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyjaśnieniach Komitetu 

                                                 
650

 Zakres przedmiotowy dyrektywy prospektowej odnosi się do papierów wartościowych, które w art. 2 ust. 

2 pkt a dyrektywy rozumiane są jako zbywalne papiery wartościowe z dyrektywy MiFID. W doktrynie europej-

skiego prawa spółek i rynku kapitałowego przyjmuje się, że istotną cechą wyróżniającą pojęcie papieru warto-

ściowego jest właśnie zbywalność, interpretowana jako możliwości bycia przedmiotem obrotu. Zob. S. Grund-

mann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 644, s. 376. 
651

 Art. 2 ust. 1 pkt by dyrektywy prospektowej, „»e q u i t y  s e c u r i t i e s «  means shares and other transfer-

able securities equivalent to shares in companies, as well as any other type of transferable securities giving the 

right to acquire any of the aforementioned securities as a consequence of their being converted or the rights 

conferred by them being exercised, provided that securities of the latter type are issued by the issuer of the un-

derlying shares or by an entity belonging to the group of the said issuer.” 
652

 W związku z potraktowaniem instrumentów takich jak kwity depozytowe (depositary receipts) lub 

convertible notes, jako nieudziałowe papiery wartościowe, podniesiono, że rodzi to ryzyko znacznych rozbież-

ności w traktowaniu hybrydalnych papierów wartościowych lub podobnych instrumentów o skomplikowanej 

naturze prawnej. Zob. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt II.6.3.1., s. 132; S. Re-

vell, E. Cole, Practical Issues Arising from the Implementation of the Prospectus Directive – What Are the Equi-

ty Capital Markets Worrying About?, (2006) 1 CMLJ, s. 87. 
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Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (Committee of European Securities Regu-

lators, CESR) z września 2007 r.
653

 

4.3.3. Pojęcie oferty publicznej a program opcji menedżerskich 

 P u b l i c z n a  o f e r t a  p a p i e r ó w  wa r t o ś c i o w y c h  (offer of securities to the public), w 

myśl art. 2 ust. 1 pkt d dyrektywy prospektowej, oznacza zakomunikowanie osobom w jakiejkolwiek 

formie i dowolnymi środkami przedstawiające wystarczające informacje na temat warunków oferty i 

oferowanych papierów wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu 

lub subskrypcji takich papierów wartościowych.
654

 Tak zobrazowane pojęcie publicznej oferty wska-

zuje, że może ona zostać zaprezentowana de facto w jakikolwiek sposób i postaci, lecz powinna za-

wierać odpowiednie informacje, których zakres powinien zostać określony przez kraje członkow-

skie.
655

 

 Interesujące zagadnienie z punktu widzenia tematyki programów opcji menedżerskich zwią-

zane jest z wykładnią charakteru oferty nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych w ramach 

oferty publicznej. Mianowicie, darmowe oferty przydziału papierów wartościowych, tj. z zerową war-

tością świadczenia zwrotnego (consideration), wśród których wymienia się właśnie ofertę darmowego 

przyznania opcji na akcje dla pracowników spółki, zgodnie z poglądem wyrażonym przez CESR,
656

 

pozostają poza zakresem przedmiotowym oferty publicznej, a w efekcie całej regulacji dyrektywy 

prospektowej. Zdaniem CESR, sytuacja przydziału papierów wartościowych, gdy po stronie benefi-

cjenta nie zachodzi proces dokonania wyboru odnośnie jej zaakceptowania, włączając brak możliwo-

ści jej odrzucenia, nie powinna być kwalifikowana, jako oferta publiczna z art. 2 ust. 2 pkt d dyrekty-

wy prospektowej. Dzieje się tak, ponieważ przepis dyrektywy mówi wyraźnie o „umożliwieniu inwe-

storowi podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji papierów wartościowych”. Jeżeli zatem osobie 

beneficjenta nie przysługuje wybór odnośnie przyjęcia lub odrzucenia oferty, a przydział opcji lub 

innych papierów wartościowych następuje automatycznie, przypadek ten nie wchodzi w zakres regu-

lacji dyrektywy.
657

 Ponadto, w sytuacji darmowego przydziału papierów wartościowych lub, gdy ich 

wartość pozostaje nieznaczna, a beneficjent ma prawo podjęcia decyzji w temacie zaakceptowania 

oferty, zastosowanie znaleźć może norma art. 1 ust. 2 pkt h dyrektywy, wyłączająca jej zastosowanie 

do papierów wartościowych ujętych w ofercie, której całkowita wartość nie przekracza 2.5 mln euro w 

skali roku. Co więcej, na kolejnym poziomie wyłączeń, art. 3 ust. 2 pkt e dyrektywy usuwa obowiązek 

publikacji prospektu emisyjnego do oferty papierów wartościowych o całkowitej wartości mniejszej 

niż 100 000 euro w skali roku. 
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 CESR, Frequently asked questions regarding Prospectuses 9th Updated Version–9.2009, CESR/09–798 z 

16.9.2009 r., wyjaśnienie nr 5 dot. employee share option schemes, (dok. dost. na stronie www.cesr.eu). 
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 Rozważania na temat znaczenia tłumaczenia pojęcia publicznej oferty w prawie polskim, zob. A. Chło-

pecki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Wars-

zawa 2006, s. 819, Nb 308–309. 
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 N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt II.6.3.1, s. 133. 
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 CESR, Frequently asked questions regarding Prospectuses 9th Updated Version–9.2009, CESR/09–798 z 

16.9.2009 r., wyjaśnienie nr 6 dot. employee share option schemes, (dok. dost. na stronie www.cesr.eu). 
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 Krytycznie nt. stanowiska CESR, zob. T. Sójka (red.), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowa-

dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komen-

tarz, LEX 2010, kom. do art. 3, uw. 14–15. 
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4.3.4. Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego a program opcji menedżerskich 

 Naczelną zasadą dyrektywy prospektowej jest spoczywający na państwach członkowskich 

wymóg dopuszczania publicznej oferty papierów wartościowych jedynie po wcześniejszej publikacji 

prospektu emisyjnego, rozciągający się również na dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu 

na rynku regulowanym (art. 3 dyrektywy prospektowej).
658

 Zakres normatywny dyrektywy prospek-

towej zawiera scenariusz „kaskadowych” wyłączeń jej zastosowania, prowadzących do oferty prywat-

nej (private placement).
659

 W tym kontekście należy zauważyć, że zarówno wyłączenia od obowiązku 

publikacji prospektu emisyjnego w przypadku publicznej oferty, przewidziane w art. 3 ust. 2 oraz art. 

4 ust. 1 dyrektywy, jak również w razie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym, mają znaczenie oraz mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w odniesieniu do proble-

matyki programów opcji menedżerskich. Po pierwsze, jeżeli oferta w ramach programu opcyjnego jest 

skierowana do mniej niż 100 osób lub jej całkowita wartość jest mniejsza niż 100 000 euro w skali 

roku, zachodzi przesłanka wyłączenia obowiązku sporządzenia prospektu określona w art. 3 ust. 2 pkt 

b i e. W przypadkach programów opcji menedżerskich o wąskim kręgu podmiotowym oferta przewi-

dziana dla przedstawicieli wysokiego szczebla kadry zarządzającej spółki może często mieścić się w 

pułapie poniżej stu osób, co nie jest już tak prawdopodobne w odniesieniu do wskazanej kwoty mak-

symalnej. Należy więc dodać, że nie ma wymogu łącznego spełnienia powyższych przesłanek. W 

takiej sytuacji nie ma w ogóle mowy o publicznej ofercie i występuje tzw. private placement.
660

 

 Nawet jeżeli pułap stu uczestników programu zostanie przekroczony dyrektywa przewiduje 

inne odstępstwa, dedykowane instytucjom stanowiącym przedmiot niniejszych rozważań.
661

 Zgodnie 

bowiem z art. 4 ust. 1 pkt e dyrektywy prospektowej, obowiązek publikacji prospektu emisyjnego nie 

ma zastosowania do publicznych ofert papierów wartościowych oferowanych, przydzielanych lub 

mających być przydzielonymi o b e c n y m l u b  b y ł y m  d y r e k t o r o m l u b  p r a c o wn i k o m 

p r z e z  i c h  p r a c o d a w c ę  l u b  s p ó ł k ę  p o wi ą za n ą , których papiery wartościowe zostały już 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Warunkiem koniecznym uniknięcia obowiązku pro-
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spektowego jest sporządzenie i udostępnienie dokumentu informacyjnego prezentującego dane doty-

czące liczby i natury papierów wartościowych oraz przyczyn i szczegółów oferty. 

 Obok wyłączenia dotyczącego oferty publicznej, zastrzeżona jest możliwość uniknięcia obo-

wiązku sporządzenia prospektu emisyjnego w sytuacji dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

papierów wartościowych dla obecnych lub byłych członków kierownictwa spółki lub pracowników 

przez spółkę lub jej przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem jednak, że papiery tego samego ro-

dzaju zostały już wcześniej dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym. Również i w 

tym przypadku dyrektywa ustanawia obowiązek udostępnienia dokumentu zawierającego informacje 

w sprawie liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przyczyn i szczegółów oferty (art. 4 ust. 2 

pkt f). 

 Dodatkową drogę uniknięcia przymusu prospektowego podczas wprowadzania papierów na 

rynek regulowany przyznaje przepis art. 4 ust. 2 pkt g dyrektywy, w zakresie akcji wynikających z 

zamiany lub wymiany innych papierów wartościowych lub z wykonania prawa inkorporowanego w 

innych papierach wartościowych pod warunkiem, że przedmiotowe akcje będą tego samego rodzaju co 

wcześniej dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym. Norma ta dotyczy więc akcji 

przyznanych w wyniku wykonania praw ucieleśnionych we wszystkich konwersyjnych papierów war-

tościowych lub podobnych instrumentów inkorporujących prawo objęcia akcji, w tym obligacji za-

miennych i z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych. 

 Jak wynika z powyższych unormowań, na płaszczyźnie europejskiego rynku kapitałowego 

momentem decydującym dla „uruchomienia” jego regulacji z perspektywy emitenta nie jest chwila 

kreacji papieru wartościowego, lecz inicjacja procesu dopuszczenia go do obrotu w ramach publicznej 

oferty lub na rynku regulowanym.
662

 Należy również zwrócić uwagę, że omawiane wyłączenia znajdu-

ją zastosowanie tylko w odniesieniu do spółek, których papiery wartościowe zostały wcześniej do-

puszczone do obrotu na rynku regulowanym, w związku z czym przewidziany zakres wyjątków od 

obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego został w istotny sposób ograniczony.
663

   

4.3.5. Obowiązki informacyjne w prospekcie emisyjnym 

 Prospekt emisyjny jest dokumentem, którego treść spełnia doniosłą rolę z punktu widzenia 

systemu rynku kapitałowego.
664

 Zasady obowiązujące przy sporządzaniu prospektów emisyjnych re-
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towego obowiązków informacyjnych europejskiego rynku kapitałowego odwołać się można natomiast do meta-



 165 

gulują art. 5–12 dyrektywy prospektowej, a ogólne ramy wymaganych danych określone zostały w 

załącznikach nr I–IV do dyrektywy. Jednocześnie szczegółowy zakres informacji, które należy podać 

w prospekcie, formy i warunki publikacji, jak również inne zagadnienia natury technicznej, unormo-

wane zostały w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z 29.4.2004 r. wykonujące dyrektywę 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. informacji zawartych w prospektach emisyjnych 

oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpo-

wszechniania reklam. Omówienie powyższych aktów, w zakresie problematyki związanej ściśle z 

programami opcji menedżerskich, jest uzasadnione zwłaszcza z uwagi na okoliczność, że rozporzą-

dzenie (WE) nr 908/2004 jest aktem prawnym obowiązującym i stosowanym bezpośrednio, bez ko-

nieczności inkorporowania czy transponowania do krajowego porządku prawnego.
665

 

 Materia stanowiąca minimalny zakres informacji wymaganych w prospekcie emisyjnym (art. 

3 rozporządzenia (WE) nr 809/2004) obejmuje bardzo szerokie spektrum danych posiadających pierw-

szorzędne znaczenie dla każdej procedury emisji papierów wartościowych, w tym również w ramach 

systemów motywacyjnych wynagrodzeń kapitałowych. Informacje te związane są przykładowo z (i) 

opisem typu i rodzaju papierów wartościowych oraz podstawy prawnej ich wydania; (ii) dokładnym 

opisem praw związanych z papierami wartościowymi, wszelkimi ich ograniczeniami oraz procedurami 

ich wykonywania; (iii) ograniczeniami w zbywaniu papierów wartościowych; (iv) warunkami, termi-

nami oraz wielkościami wolumenu emisji; (v) zasadami dystrybucji papierów wartościowych, w tym 

np. zasadami określającymi sytuację, gdy może dojść do zmiany wielkości transz (claw-back); (vi) 

ceną, po której będą oferowane papiery wartościowe lub – w jej braku – metodami określenia ceny 

oferty wraz ze wskazaniem osoby określającej kryteria służące do ustalenia ceny lub formalnie odpo-

wiedzialnej za ustalenie ceny; (vii) podstawą prawną emisji; (viii) wskazaniem, czy oferowane papiery 

wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dys-

trybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych; (ix) wielkością i wartością pro-

centową natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą; oraz (x) konfliktem interesów w 

organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego 

szczebla.
666

 

 Ponadto, rozporządzenie (WE) nr 809/2004 zalicza do minimalnego zakresu informacji w 

prospekcie dane dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego wynagrodzeń w spółkach i skła-

dających się na nie komponentów, w tym stock options i innych tego typu instrumentów. W pierwszej 

kolejności przywołać należy przepis art. 15 ust. 1 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 

809/2004, zgodnie z którym prospekt emisyjny powinien zawierać informację dotyczącą wysokości 

wynagrodzenia wypłaconego w ostatnim pełnym roku obrotowym na rzecz członków organów admi-

nistracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla (senior 

management), mających znaczenie dla stwierdzenia, że emitent posiada stosowną wiedzę i doświad-

                                                                                                                                                         
argumentu związanego ze koncepcją polityki informacyjnej, mającej się przyczynić do szerszej integracji oraz 

wyższej efektywności informacyjnej i kapitałowej rynków europejskich. 
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czenie do zarządzania swoją działalnością. Wymagane jest również podanie wysokości świadczeń 

warunkowych lub odroczonych (contingent or deferred compensation) oraz przyznanych im przez 

emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone w jakimkolwiek charak-

terze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych. Informacja ta powinna zostać przedstawiona w 

podziale na poszczególne osoby, chyba że taki sposób ujawniania nie jest wymagany w kraju macie-

rzystym emitenta i takie informacje nie są w inny sposób udostępniane przez emitenta. Ponadto, art. 

17 rozporządzenia 809/2004 wymaga podania n a j b a r d z i e j  a k t u a l n y c h  i n f o r ma c j i  n a  t e -

ma t  a k c j i  o r a z  o p c j i  n a  a kc j e  emitenta posiadanych przez każdego z członków organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych 

przez ich komplementariuszy. Obowiązkiem tym objęty jest również opis wszelkich ustaleń dotyczą-

cych uczestnictwa pracowników w kapitale spółki. W ramach informacji dodatkowych na temat kapi-

tału akcyjnego emitenta, prospekt powinien zawierać informacje na temat liczby zamiennych papie-

rów wartościowych (convertible securities), wymiennych papierów wartościowych (exchangeable 

securities) lub papierów wartościowych z warrantami (securities with warrants), ze wskazaniem zasad 

i procedur ich zamiany, wymiany lub subskrypcji (art. 21.1.4 zał. I do rozporządzenia (WE) nr 

809/2004). 

4.3.6. Stałe obowiązki informacyjne w kontekście wymogu przejrzystość informacji 

 Na płaszczyźnie obowiązków informacyjnych spółek jednym ze źródeł unormowań europej-

skiego rynku kapitałowego jest dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

15.12.2004 r. ws. harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, któ-

rych papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrek-

tywę 2001/34/WE („dyrektywa ws. przejrzystości informacji”). Akt ten uzupełnia regulację dyrektywy 

prospektowej, obejmującej moment inicjujący wprowadzenie papierów wartościowych na rynek, po-

przez wprowadzenie stałych wymogów ujawniania informacji okresowych i bieżących przez spółki, 

których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
667

 

 W doktrynie przyjmuje się, że dwie naczelne zasady wprowadzone przez dyrektywę ws. przej-

rzystości informacji to n a k a z  r ó w n e go  t r a k t o w a n i a  i n we s t o r ó w  (duty to treat investors 

equally) oraz n a ka z  p u b l i k a c j i  i n f o r ma c j i  o k r e s o w y c h  i  b i e żą c y c h  (duty to issue pe-

riodic and ongoing information). Pierwsza z nich wyrażona jest w art. 17 i 18 dyrektywy, ustanawia-

jącymi wobec emitentów obowiązek równego traktowania wszystkich akcjonariuszy będących w ta-

kiej samej sytuacji prawnej oraz – osobno – wszystkich posiadaczy dłużnych papierów wartościowych 

niezróżnicowanych pod względem praw i obowiązków.
668

 W zakresie drugiego z wymienionych obo-

                                                 
667

 Pojęcie papieru wartościowego w dyrektywie o przejrzystości informacji (art. 2 ust. 1 pkt a) odsyła do de-

finicji zbywalnego papieru wartościowego w dyrektywie MiFID, co zapewnia skorelowanie regulacji, zob. pkt 

4.3.2. Ponadto, nie ulega wątpliwości, że wprowadzając regulację paralelną do reżimu prawnego dyrektywy 

prospektowej, dyrektywa ws. przejrzystości informacji stanowi istotny składnik systemu zaprojektowanego 

przez FSAB, promując większą integrację i efektywność rynków kapitałowych poprzez usprawnienie rygorów 

informacyjnych. Więcej na temat dyrektywy ws. przejrzystości informacji, zob. N. Moloney, EC Securities Re-

gulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. II.7, s. 170–212; S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–

Oxford 2007, pkt 733–755, s. 426–437. 
668

 W porównaniu do zalecenia równego traktowania akcjonariuszy, wyrażonego w art. 42 drugiej dyrekty-

wy, jest to zatem obowiązek o zakresie szerszym pod kątem zakresu podmiotów objętych jego dyspozycją, lecz 
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wiązków, spółka zobowiązana jest sporządzać w kilka rodzajów dokumentów w ramach wiadomości 

okresowych.
669

  Oprócz tego, rozdz. III dyrektywy ustanawia obowiązek natychmiastowego ujawnia-

nia informacji bieżących (tzw. ad-hoc disclosure duties) dotyczących nabycia lub zbycia znacznych 

pakietów akcji (art. 9), bądź nabycia lub zbycia znacznego udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 

10).
670

 Regulacja ta ma o duże znaczenie z punktu widzenia problematyki niniejszej pracy, że na mocy 

art. 13 dyrektywy, obowiązki dotyczące zbywania lub nabywania znacznych pakietów akcji znajdują 

odpowiednie zastosowanie wobec osób fizycznych (oraz prawnych) będących w posiadaniu, w sposób 

bezpośredni lub pośredni, instrumentów finansowych uprawniających do nabywania, wyłącznie z 

inicjatywy posiadacza, na podstawie formalnej umowy, akcji spółki („financial instruments that result 

in an entitlement to acquire, on such holder's own initiative alone, under a formal agreement, sha-

res”), z którymi związane są prawa głosu. Dyspozycja tego przepisu dotyczyć więc może również 

posiadaczy opcji nabycia akcji. Wymogi publikacyjne aktualizują się również w przypadku nabycia 

lub zbycia dopuszczonych do obrotu akcji własnych przez spółkę lub za pośrednictwem osoby działa-

jącej we własnym imieniu, lecz na jej rzecz. Ponadto, w ramach informacji dodatkowych określonych 

w art. 16 dyrektywy, emitent zobowiązany jest podać niezwłocznie do wiadomość publicznej informa-

cje na temat wszelkich zmian praw związanych z różnymi kategoriami akcji, w tym również zmian 

praw związanych z pochodnymi papierami wartościowymi wydanymi przez emitenta i uprawniający-

mi do akcji spółki, co może mieć odniesienie do praw przyznanych w ramach programu opcji mene-

dżerskich. 

4.3.7. Raport z przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 

 Celem dyrektywy 2006/46/WE z 2006 r. była nowelizacja dyrektyw czwartej i siódmej w celu 

ulepszenia praktykowanych standardów ładu korporacyjnego oraz wzmocnienie obowiązków infor-

macyjnych, zwłaszcza w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz zasad zarządzania wewnętrzne-

go.
671

 Akt ten wprowadził
672

 do czwartej dyrektywy art. 46a przewidujący wobec spółek, których pa-

                                                                                                                                                         
równocześnie nakaz równego traktowania z dyrektywy o przejrzystości informacji dotyczy jedynie spółek pu-

blicznych, podczas gdy normy drugeij dyrektywy odnoszą się również do zamkniętych spółek akcyjnych. 
669

 Do dokumentów tych należą: (i) roczne sprawozdanie finansowe (annual financial reports) podane do 

publicznej wiadomości w cztery miesiące po zakończeniu roku obrotowego (art. 4); (ii) półroczne sprawozdanie 

finansowe (half-year financial reports) publikowane najpóźniej do dwóch miesięcy od upływu danego półrocza 

(art. 5); oraz (iii) śródroczne sprawozdania finansowe (interim financial statements) sporządzane od dziesiątego 

tygodnia od początku danego półrocza do końca szóstego tygodnia przed jego zakończeniem (art. 6). 
670

 Procedura tych zawiadomień jest dwustopniowa i inicjowana przez informację akcjonariusza dostarczaną 

spółce, którą ta następnie przekazuje do wiadomości publicznej. Akcjonariusz ma cztery dni sesyjne na zawia-

domienie spółki o transakcji; spółce przysługują kolejne trzy dni sesyjne na podanie treści zawiadomienia do 

wiadomości publicznej, bardziej szczegółowo zob. art. 12 ust. 2 dyrektywy ws. przejrzystości informacji. 
671

 Omawiając zagadnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w czwartej dyrektywie wypada 

nadmienić, że unormowanie to dotyka bezpośrednio lub pośrednio problematyki programów wynagradzania za 

pomocą papierów wartościowych. Po pierwsze, przepisy dyrektyw wymagają podawania w bilansie spółek ko-

mandytowo–akcyjnych, z o.o. oraz akcyjnych po stronie aktywów informacji o papierach wartościowych (w tym 

akcji własnych) posiadanych w charakterze środów trwałych oraz obrotowych (art. 9.C.III oraz art. 9.D.III) oraz 

po stronie pasywów: informacji o zobowiązaniach z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z odrębnym 

wykazaniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych. Wyłączenie podmiotowe uprawniające do sporzą-

dzania skróconego bilansu uzależnione zostały od trzech kryteriów: sumy bilansowej, obrotów netto i wielkości 

przeciętnego zatrudnienia. Ponadto, bilans powinien wskazywać wysokość wynagrodzeń i innych kosztów oso-

bowych w spółce (art. 23–24). Artykuł 43 czwartej dyrektywy zastrzega wymóg podawania w treści informacji 

dodatkowej do sprawozdania finansowego informacji o posiadaniu przez spółkę świadectw udziałowych, za-
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piery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu dyrektywy 

MiFID normatywny obowiązek zawarcia w sprawozdaniu z działalności
673

 o ś wi a d c ze n i a  o  s t o -

s o wa n i u  z a s a d  ł a d u  k o r p o r a c y j n e go .
674

 Oświadczenie to powinno stanowić odrębną część 

sprawozdania i zawierać szereg informacji, które podzielić można na kilka grup. Pierwsza z nich doty-

czy dokumentów ustanawiających standardy corporate governance, poprzez odniesienie do kodeksu 

ładu korporacyjnego, któremu spółka podlega; kodeksu ładu korporacyjnego stosowanego przez spół-

kę dobrowolnie; oraz wszelkich stosowanych praktyk corporate governance wykraczających poza 

wymogi przewidziane prawem krajowym. Jeżeli spółka odstępuje od postanowień kodeksu ładu kor-

poracyjnego, powinna wyjaśnić zakres oraz przyczyny odstępstw, co dotyczy również sytuacji całko-

witego niestosowania zasad corporate governance, jeżeli taka możliwość jest przewidziana przez 

prawo krajowe. Oprócz tego raport z przestrzegania ładu korporacyjnego powinien obejmować m.in. 

najważniejszą charakterystykę stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, a także skład osobowy i sposób dzia-

łania organów administrujących, zarządzających i nadzorczych oraz ich komitetów. 

4.3.8. Zakaz nadużyć na rynkach (Market Abuse) 

4.3.8.1. Zakaz wykorzystywania poufnych informacji (insider dealing) i manipulacji 

 Następnym blokiem zagadnień związanych z prawodawstwem europejskiego rynku kapitało-

wego pozostającym w normatywnym i funkcjonalnym związku z problematyką programów opcji me-

nedżerskich, są zakazy wykorzystywania informacji poufnych (insider dealing/trading) oraz manipu-

lacji, określane zbiorczo zakazem nadużyć na rynkach. Przedmiotowa regulacja została wprowadzona 

dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.1.2003 r. ws. wykorzystywania 

poufnych informacji i manipulacji na rynku, stanowiącą pierwszorzędny i fundamentalny element 

systemu zaprojektowanego przez FSAP, oraz będącą jednocześnie jednym z jego pierwszych donio-

słych osiągnięć w kontekście tendencji reformatorskich w duchu „post-Enron.”
675

 

                                                                                                                                                         
miennych dłużnych papierów wartościowych, bądź podobnych papierów wartościowych lub praw ze wskaza-

niem ich liczby i praw, jakie przyznają (art. 43 ust. 5); a także kwoty uposażeń wypłaconych za dany rok obro-

towy członkom organów administracyjnych, zarządczych i nadzorczych z tytułu ich obowiązków, ze wskaza-

niem sumy dla każdej kategorii (art. 43 ust. 12 czwartej dyrektywy). 
672

 Zob. art. 7 dyrektywy 2006/46/WE. 
673

 Zgodnie z art. 46a ust. 2 drugiej dyrektywy, państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na przedsta-

wienie raportu z przestrzegania zasad corporate governance w oddzielnym sprawozdaniu publikowanym wraz z 

rocznym sprawozdaniem z działalności lub poprzez zawarcie w rocznym sprawozdaniu z działalności odniesie-

nia do miejsca, w którym taki dokument jest publicznie dostępny na stronach internetowych spółki. 
674

 Zob. J. Dybiński, Słów kilka o reformie dobrych praktyk w spółkach publicznych. Nie ma róży bez kol-

ców, Nasz Rynek Kapitałowy 2007, Nr 6, s. 26. 
675

 Akt ten stanowi wyraz przekonania, że uczciwe, sprawnie funkcjonujące rynki papierów wartościowych 

oraz publiczne zaufanie do obrotu instrumentami finansowymi są koniecznymi warunkami wzrostu gospo-

darczego i dobrobytu, a nadużycia na rynkach naruszają tę integralność oraz zaufanie, zwiększając w ostatecz-

nym rozrachunku koszty finansowania kapitału spółek. W motywach do dyrektywy uwzględniono nadto, że 

większa przejrzystość transakcji przeprowadzanych przez kadrę zarządzającą emitentów oraz inne osoby ściśle z 

nią związane powinna stanowić środek zapobiegawczy przeciwko określonej grupie nadużyć na rynku, a publi-

kacja informacji na ich temat może być wartościowym źródłem wiadomości dla inwestorów (zob. motywy (2) i 

(26) preambuły dyrektywy ws. nadużyć na rynku, por. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 

2008, pkt. XII.4, s. 942.) Nie ulega również wątpliwości, że ujawnianie informacji o transakcjach kadry zarzą-

dzającej stanowi dodatkowy sposób wykonywania funkcji kontrolującej rynki przez organy nadzoru. Więcej na 

temat dyrektywy ws. nadużyć na rynku, zob. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. 
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 Zważywszy, że ogólna analiza instytucjonalnej płaszczyzny wykorzystywania poufnych in-

formacji przez kadrę kierowniczą spółek w kontekście transakcji dokonywanych w ramach progra-

mów opcji menedżerskich została zaprezentowana w innej części pracy (zob. 9.4.2), niniejsze rozwa-

żania skoncentrują się wyłącznie na koncepcji unormowaniu zakazu insider trading w dyrektywie 

Market Abuse. Ramy strukturalne dyrektywy ws. nadużyć opierają się na dwóch podstawowych poję-

ciach: i n f o r ma c j i  p o u f n e j , bądź wewnętrznej
676

 (inside information) oraz ma n i p u l a c j i  r y n -

k o w e j
677

 (market manipulation). Do grona tzw. insiderów pierwotnych (primary insiders) dyrektywa 

zalicza przede wszystkim przedstawicieli kadry zarządzającej, nadzoru, a także pracowników spółek, 

posługując się jednak szerokim zakresowo pojęciem osób posiadających informacje poufne z tytułu 

członkostwa w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych emitenta; lub z tytułu 

posiadanego dostępu do informacji poprzez zatrudnienie, wykonywanie swojego zawodu lub obo-

wiązków (art. 2 ust. 1 pkt a i c). Osoby te są objęte zakazem wykorzystywania informacji poufnych 

polegające na nabywaniu, zbywaniu, względnie próbie nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumentów finansowych, których informacje te dotyczą. 

Pojęcie instrumentu finansowego w ujęciu dyrektywy jest bardzo pojemne co wynika z celowościowej 

ratio uniwersalnej regulacji obrotu instrumentami finansowymi na rynkach.
678

 W efekcie, zakaz wyko-

rzystywania informacji poufnych, w myśl art. 9 dyrektywy, znajduje zastosowanie zarówno do in-

strumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, jak i do instrumentów 

poza obrotem na rynku, lecz z wartością uzależnioną od tych pierwszych. 

 Prima facie zakresem przedmiotowym zakazu dokonywania transkacji na instrumentach fi-

nansowych, których dotyczą informacje wewnętrzne posiadane przykładowo przez prezesa spółki 

objęte są wszystkie przyznane mu instrumenty inkorporujące prawo do nabycia lub subskrypcji akcji 

spółki, których cena jest obliczana w odniesieniu do instrumentu bazowego. Jednak, z perspektywy 

programów opcji menedżerskich, w których źródło uprawnień beneficjenta stanowi umowa opcyjna, 

przedmiotem dalszej wykładni będzie norma wyłączająca zastosowania zakazu insider dealing do 

transakcji przeprowadzanych w celu spełnienia wymagalnego zobowiązania, powstałego na skutek 

                                                                                                                                                         
XII.1–XII.9, s. 915–1005; S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 23, s. 453–

473; G. Ferrarini, The European Market Abuse Directive, (2004) 41 CMLR 711; J. Coffee, J. Overett–Somnier, 

The Market Abuse Directive – the First Use of the Lamfalussy Process, (2003) JIBLR 370. 
676

 Informacja wewnętrzna (określenie sformułowane w tłumaczeniu dyrektywy ws. nadużyć), zgodnie z art. 

1 ust. 1 dyrektywy, oznacza informację o ściśle określonym charakterze, niepodaną do wiadomości publicznej, 

dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych lub jednego lub 

kilku instrumentów finansowych i które, gdyby zostały podane do wiadomości publicznej, miałyby prawdopo-

dobnie znaczny wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych pochodnych instru-

mentów finansowych. 
677

 Manipulacja na rynku, zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy, oznacza m.in. (1) zawieranie transakcji lub skła-

danie zleceń dających fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży, popytu lub ceny instru-

mentów finansowych, lub zapewniających, przez osobę lub osoby działające w porozumieniu, cenę jednego lub 

kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, (2) zawieranie transakcji lub skła-

danie zleceń przy użyciu fikcyjnych procedur lub innych form oszustw lub podstępów; (3) rozpowszechnianie 

poprzez media lub innymi sposobami informacji dających fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały w odnie-

sieniu do instrumentów finansowych, 
678

 Wyliczenie w art. 1 ust. 3 dyrektywy obejmuje m.in. zbywalne papiery wartościowe z dyrektywy MiFID, 

jak również opcje nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz „wszelkie inne instrumenty dopuszczone 

do obrotu na rynku regulowanym w Państwie Członkowskim lub ubiegające się o zezwolenie o dopuszczenie do 

obrotu na takim rynku”. 
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nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wynikającego z umowy zawartej zanim dana osoba 

weszła w posiadanie informacji wewnętrznych (art. 2 ust. 3 dyrektywy, zob. pkt 9.4.2.2).
679

 Szczegól-

ną wagę ma również art. 8 dyrektywy derogujący ustanowione przez nią zakazy wobec programów 

odkupu akcji własnych w sytuacjach stypizowanych w rozporządzeniu 2273/2003. 

4.3.8.2. Zakaz wykorzystywania informacji poufnych a programy odkupu akcji własnych spółki 

 Kolejnym zagadnieniem związanym z zakazem wykorzystywania informacji wewnętrznych w 

kontekście programów opcji menedżerskich jest kwestia dokonywanych przez spółkę-emitenta trans-

akcji na jego akcjach własnych. Zgodnie z normą art. 8 dyrektywy o nadużyciach na rynku, zakazy w 

niej przewidziane nie mają zastosowania do obrotu akcjami własnymi w programach odkupu (buy-

back programmes) lub do stabilizacji instrumentów finansowych, pod warunkiem, że obrót dokony-

wany jest zgodnie ze środkiem wykonawczym, czyli w tym przypadku rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 2273/2003 z 22.12.2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
680

 

Jak wynika z motywów oraz art. 3 rozporządzenia, dwie z trzech przewidzianych przesłanek dla „kon-

trolowanego” odkupu akcji własnych obejmują emitentów zmierzających do spełnienia zobowiązań 

wynikających z dłużnych instrumentów finansowych zamiennych na instrumenty kapitałowe („debt 

financial instruments exchangeable into equity instruments”) oraz w celu spełnienia zobowiązań wy-

nikających z pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom 

emitenta lub spółki powiązanej („employee share option programmes or other allocations of shares to 

employees of the issuer or of an associate company”). Szczegółowe wymogi dotyczące warunków 

programu odkupu oraz obrotu akcjami własnymi unormowano w art. 4–6 rozporządzenia (WE) nr 

2273/2003, których przesłanki muszą być spełnione, aby dany program korzystał ze zwolnienia z za-

kazów ustanowionych w dyrektywie o nadużyciach. 

 Realizacja każdego programu odkupu akcji własnych wymaga podania do publicznej wiado-

mości wyczerpującej informacji na temat programu, w tym cel programu, maksymalne wynagrodze-

nie, maksymalną liczbę akcji, które mają być nabyte oraz okres, na który udzielono zezwolenia na 

program; jak również wszelkie zmiany w trakcie jego wykonywania. Spółka zobowiązana jest opubli-

kować wymienione wyżej dane przed rozpoczęciem obrotu akcjami. Spółka powinna dysponować 

mechanizmami zapewniającymi wypełnienie zobowiązań dotyczących sprawozdania i ewidencjono-

wania każdej transakcji na akcjach własnych, jak również podawać informacje na ich temat najpóźniej 

na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu wykonania transakcji. Rozporządzenie 

normuje również drobiazgowo limity cen nabywania akcji w ramach programu odkupu na rynku regu-

lowanym oraz poza nim (art. 5 ust. 1 rozporządzenia). Akcje nie mogą być nabywane po cenie wyż-

szej od ceny ostatniej niezależnej transakcji obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku 

regulowanym. Jeżeli skup odbywa się poza rynkiem regulowanym, ceną odniesienia jest cena ostat-

                                                 
679

 Zob. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. XII.6.2, s. 961–967. 
680

 Szerzej na ten temat, zob. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. XII.5.2.2, s. 

950. W literaturze krajowej warunki programów odkupu omawia I. Knurowska, Akcje własne, (rozprawa dok-

torska obroniona na UJ w 2008 r.), pkt 7.3.2., s. 316–320. Zob. również M. Cejmer, D. Dąbrowski, Przesłanki 

nabywania akcji własnych przez spółki akcyjne, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie pra-

wo spółek, t. 1, Kraków 2004, s. 204–207. 
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niego niezależnego obrotu lub najwyższa bieżąca niezależna oferta. Przewidziane są również ograni-

czenia w zakresie wielkości nabywanych transzy akcji w przedziałach czasu. (art. 5 ust. 2 rozporzą-

dzenia). Spółce emitentowi nie wolno nabywać więcej niż 25% dziennego wolumenu akcji w jakim-

kolwiek dniu na rynku regulowanym, na którym dokonuje się transakcja. Niemniej, w przypadkach 

wyjątkowo niskiej płynności spółka-emitent może przekroczyć granicę 25%, pod warunkiem, że po-

wiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ nadzoru o zamiarze przekroczenia wskazanego pułapu, 

poda informację do publicznej wiadomości w sposób przewidziany prawem, oraz nie przekroczy 50% 

średniego dziennego wolumenu.  

 Nie powinno ujść uwadze, że w trakcie trwania programu buy-back spółce co do zasady nie 

wolno sprzedawać własnych akcji, a także obracać nimi podczas okresów zamkniętych oraz w przy-

padku opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnych (art. 6 ust. 1 rozporządzenia 

nr 2273/2003). Wyjątki od wspomnianych zakazów nie znajdują zastosowania, gdy program jest prze-

prowadzany samodzielnie przez spółkę niebędącą finansową, a dokładnie przedsiębiorstwem inwesty-

cyjnym lub instytucją kredytową, lub gdy emitent dysponuje programem harmonogramowego odkupu. 

4.4. Program opcji menedżerskich a ramy ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej 

4.4.1. Uwagi wprowadzające 

 Regulacja obszaru wynagrodzeń kadry zarządzającej spółek kapitałowych na poziomie Unii 

Europejskiej w obszarze ładu korporacyjnego ma stosunkowo krótką historię. Z formalnego punktu 

widzenia jej początek należy umiejscowić na końcu 2004 r., kiedy Komisja wydała zalecenie 

2004/913/WE z 14.12.2004 r. ws. wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spół-

ek notowanych na giełdzie.
681

 W zasadzie można więc mówić o jedynie (bądź aż) sześciu latach do-

świadczeń z omawianą problematyką.
682

 Modernizacja prawa spółek oraz corporate governance na 

szczeblu europejskim wciąż trwa oraz, co więcej, cechuje się dość dużą dynamiką, jeśli zważyć na 

utarte poglądy o przewlekłości unijnych procesów legislacyjnych. Ponadto, w kontekście analizowanej 

aktywności prawodawczej słuszna jest refleksja, w myśl której forum krajów Unii Europejskiej z co 

najmniej kilku istotnych powodów stanowi istotną płaszczyznę debaty na temat wynagrodzenia funk-

                                                 
681

 Problematyki wynagrodzeń kadry zarządzającej spółek, ani, w węższej perspektywie, programów opcji 

menedżerskich nie porusza pochodzący z z 1999 r. raport grupy SLIM (Simpler Legislation for the Internal 

Market) dotyczący uproszczenia wybranych przepisów pierwszej i drugiej dyrektywy. Nadmienić przy tym wy-

pada, że problematyka wynagrodzeń nie wchodziła w zakres pierwotnego upoważnienia Grupy Ekspertów, który 

został rozszerzony przez Komisję Europejską po konsultacji z ECOFIN (spotkanie ministrów gospodarki i finan-

sów państw członkowskich) w Oviedo 12–14.4.2002 r., jako bezpośrednia odpowiedź na upadek Enronu, zob. 

Raport Grupy Ekspertów, s. 129. 
682

 Wspomniany akt stanowił wynik szerzej zakrojonej aktywności legislacyjnej prawodawcy europejskiego, 

zmierzającego do modernizacji systemu prawa spółek oraz zwiększenia nacisku na europejskie ramy ładu korpo-

racyjnego, którego potencjał konceptualno–instytucyjny zaczął rozwijać się w latach 90. XX w. W wyniku po-

wyższego pierwsza dekada XXI w. przyniosła prawdziwą rewolucję w unormowaniu europejskiego prawa spół-

ek i ładu korporacyjnego. Stwierdzenie to wydaje się tym bardziej uzasadnione, że wszystkie dyrektywy tworzą-

ce pierwotny zrąb europejskiego prawa spółek powstały w latach 1976–1984. Ta trwająca prawie dwie dekady 

„luka legislacyjna” w europejskim prawie spółek skłoniła niektórych przedstawicieli doktryny do wyrażenia 

przekonania o kryzysie w harmonizacji wspomnianej dziedziny, zob. P. Behrens, Krisensymptome in der Gesell-

schaftsrechtsangleichung, [w:] Immenga et al. (red.), Festschrift für Ernst–Joachim Mestmäcker, 1996, s. 831–

849; K.J. Hopt, Europäisches Gesellschaftsrecht – Krise und Neue Anläufe, ZIP 1998, Nr 19, s. 96–106 Tak S. 

Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 117, s. 64. 
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cjonariuszy spółek.
683

 W świetle powyższego, tym bardziej uzasadnione wydaje się prześledzenie kie-

runków rozwoju i treści aktywności legislacyjnej Unii Europejskiej w omawianej dziedzinie w ciągu 

ostatniej dekady.
684

 

4.4.2. Raport Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów Prawa Spółek 

 Kluczową misję zaproponowania ram modernizacji europejskiego prawa spółek oraz corpora-

te governance powierzono powołanej w 2001 r. Grupie Wysokiego Szczebla Ekspertów Prawa Spółek 

(High Level Group of Company Law Experts).
685

 Raport Grupy z listopada 2002 r., przedstawiał 

szczegółowe rekomendacje modernizacji europejskiej płaszczyzny prawa spółek i corporate gover-

nance, oraz zawierał obszerne komentarze i wyjaśnienia do zaleceń, podzielone na dziewięć tema-

                                                 
683

 Po pierwsze, zagadnienie to analizowane jest z perspektywy różnorodnych ustawodawstw krajowych, w 

spółkach o rozproszonym lub większościowym akcjonariacie, a także w warunkach odmiennych problemów 

agencyjnych i systemów zachęt menedżerskich. Po drugie, poprawa mechanizmów corporate governance w 

odniesieniu do systemów wynagrodzeń odbywa się często w szerszym kontekście systemowych reform, stano-

wiących nieraz odpowiedzi na kryzysy finansowe. Po trzecie, inicjatywa unijna w przedmiocie wynagrodzeń 

menedżerów spółek publicznych rzuca światło na przebieg procesu harmonizacji ładu korporacyjnego w Europie 

oraz faktycznej roli konkurencji ustawodawczej (regulatory competition). Zob. G. Ferrarini, N. Moloney, Ex-

ecutive Remuneration in the EU: The Context for Reform, ECGI Law Working Paper Nr 32/2005, s. 4. 
684

 C. de Groot, Executive Directors‟ Remuneration, European Company Law 2006, s. 62; J.G. Hill, Regulat-

ing Executive Remuneration: International Developments in the Post–Scandal Era, European Company Law 

2006, s. 67; J.G. Hill, New Trends in the Regulation of Executive Remuneration, ECGI–Law Working Paper No. 

142/2010, s. 1–41; G. Ferrarini, N. Moloney, C. Vespro, Executive Remuneration in the EU: Comparative Law 

and Practice, ECGI–Law Working Paper No. 09/2003; H. Laga, F. Parrein, Corporate Governance in a Euro-

pean Perspective, [w:] K. Geens, K.J. Hopt, The European Company Law Action Plan Revisited, Leuven 2010, 

s. 90–93; Y. Hausmann, E. Bechtold-Orth, Changing Remuneration Systems in Europe and the United States – A 

Legal Analysis of Recent Developments in the Wake of the Financial Crisis, EBOR, Vol. 11, Issue 02, June 

2010, s. 195–229; 109; G. Ferrarini, N. Moloney, C. Vespro, Executive Remuneration in the EU: Comparative 

Law and Practice, ECGI Law Working Paper 2003, Nr 9; G. Ferrarini, N. Moloney, C. Vespro, Governance 

Matters: Convergence in Law and Practice Across the EU Executive Pay Faultline, Journal of Corporate Law 

Studies 2004, Vol. 2; G. Ferrarini, N. Moloney, Executive Remuneration and Corporate Governance in the EU: 

Convergence, Divergence, and Reform Perspectives, European Company and Financial Law Review 2004, Vol. 

1, Nr 3; G. Ferrarini, N. Moloney, Executive Remuneration in the EU: The Context for Reform, ECGI Law 

Working Paper 2005, Nr 32; G. Ferrarini, N. Moloney, M.C. Ungureanu, Understanding Director‟s Pay in Eu-

rope: A Comparative and Empirical Analysis, ILF Working Paper Series 11/2009 no. 109. 
685

 W skład Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów Prawa Spółek (dalej: „Grupa Ekspertów”), powołanej we 

wrześniu 2001 r. przez KE, weszli: Jaap Winter (pełniący funkcję przewodniczącego), José Maria Garrido 

Garcia, Klaus J. Hopt, Jonathan Rickford, Guido Rossi, Jan Schans Christensen oraz Joëlle Simon. Inicjatywa 

powołania grupy zrodziła się z przekonania, że ówczesny stan regulacji europejskiego prawa spółek nie odpo-

wiadał randze i wadze tej dziedziny oraz nie zapewniał firmom i inwestorom optymalnych szans wykorzystania 

dobrodziejstw jednolitego rynku. Ponadto, reforma prawa spółek zbiegała się z zainicjowanym przez FSAP 

Komisji Europejskiej z 1999 r. procesem fundamentalnych zmian w obszarze regulacji europejskiego rynku 

finansowego, którego szczytowy moment przypadł na publikację raportu Komitetu Mędrców ds. regulacji euro-

pejskiego rynku papierów wartościowych z 15.2.2001 r., rekomendującego utworzenie czteroszczeblowej struk-

tury organizacyjnej dla procesu przyjmowania i wdrażania regulacji rynku papierów wartościowych, stanowią-

cego jednocześnie zaczątek tzw. procedury Lamfalussy’ego (od nazwiska przewodniczącego Komitetu Mędr-

ców, barona Alexandra Lamfalussy’ego) Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że działania reformatorskie w 

dziedzinie rynku kapitałowego były na tym etapie bardziej zaawansowane niż podobny projekt w obszarze pra-

wa spółek i corporate governance. Więcej na temat działania oraz raportu Grupy, zob. m.in. K.J. Hopt, Modern 

Company and Capital Market Problems. Improving European Corporate Governance after Enron, ECGI Law 

Working Paper 2002, Nr 5; K.J. Hopt, Porównawcze prawo spółek, HUK 2010 Nr 1. W literaturze polskiej w 

kontekście wynagrodzeń kadry zarządzającej, zob. M. Cejmer, Zalecenie Komisji w sprawie wynagrodzeń dy-

rektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie 

prawo spółek, t. 3, Kraków 2006, s. 432–442 oraz A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 

342–356. 
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tycznych rozdziałów.
686

 Jest to dokument interesujący z perspektywy prawa spółek, gdyż łączy w so-

bie pragmatyczne przedstawienie odważnej wizji reformy prawa spółek i ram ładu korporacyjnego w 

Europie, a istotna jego część nie straciła na aktualności, w szczególności w kontekście średnio- i dłu-

goterminowych założeń dla reformy prawa spółek.
687

 Stanowił on jednocześnie pierwszy dokument na 

szczeblu instytucji Unii Europejskiej, w którym uwaga została poświęcona kwestii wynagrodzenia 

kadry zarządzającej spółek, co uzasadnia jego analizę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że stanowi on 

konceptualne źródło dalszych działań prawodawcy europejskiego w tym temacie. 

 Wśród kwestii należących do działań priorytetowych, które eksperci zalecali wdrożyć w 

pierwszej kolejności wymieniono m.in. poprawę ram ładu korporacyjnego na poziomie europej-

skim.
688

 W obszarze wynagrodzeń kadry kierowniczej spółek Grupa Ekspertów zalecała wdrożenie 

mechanizmów ujawnienia polityki wynagrodzeń spółki i indywidualnej płacy kierownictwa, wprowa-

dzenie wymogu uprzedniej zgody akcjonariuszy dla menedżerskich programów akcje i opcji na akcje, 

oraz rozliczanie kosztów tych programów w bilansach spółek.
689

 Zdaniem ekspertów wskazany reżim 

prawny powinien objąć wszystkie spółki publiczne w UE, a rekomendowaną formą prawną jego 

wprowadzenia jest zalecenie, pozwalające uniknąć długotrwałego procesu legislacyjnego na poziomie 

UE i państw członkowskich. Implementacja zaleceń powinna jednak, zadaniem Grupy, podlegać mo-

nitoringowi, a w razie nieskuteczności obranej ścieżki zalecano podjęcie dalszych kroków ustawo-

dawczych. 

 W raporcie wyrażone zostało przekonanie, że wynagrodzenia to jedna z kluczowych dziedzin, 

w których dyrektorzy zarządzający napotykają konflikt interesów („Remuneration is one of the key 

areas where executive directors have a conflict of interests”), (pkt 4.2. raportu). Współczesne modele 

wynagradzania zarządzających, składające się często z płacy uzależnionej od wyników, zazwyczaj za 

pośrednictwem opcji na akcje lub innych praw do nabycia akcji, a zatem uzależnione bezpośrednio lub 

pośrednio od ceny akcji spółki, nie usuwają w pełni, zdaniem ekspertów, rozbieżności interesów, a 

jednocześnie wywołują niepożądane skutki uboczne. Do negatywnych konsekwencji wynagrodzeń 

motywacyjnych zaliczyć można p r e s j ę  n a  o s i ą g a n i e  w yn i k ó w  kr ó t k o t e r mi n o w y c h  

(tzw. short-termism) przynoszących kierownictwu spółki namacalny zysk w postaci wynagrodzenia, 

co niekoniecznie powiązane jest z korzyściami dla spółki w perspektywie długoterminowej. Ponadto, 

płace oparte na instrumentach kapitałowych prowadzą do p r z e ka z a n i a  k o n t r o l i  w  t e j  ma t e -

r i i  w  r ę c e  k a d r y  z a r zą d za j ą c e j , od której w istotnej mierze zależy obraz wyników spółki oraz 
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 Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Com-

pany Law in Europe, Bruksela, 4.11.2002 r., (dalej: „Raport Grupy Ekspertów”), (dost. na stronie 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm). 
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 W najnowszej literaturze zob. krytyczną ocenę polityki unijnej w zakresie realizacji założeń raportu Gru-

py Ekspertów autorstwa jednego z jej członków, zob. K.J. Hopt, The European Company Law Action Plan Revi-

sited: An Introduction, [w:] K. Geens, K.J. Hopt, The European Company Law Action Plan Revisited, Leuven 

2010, s. 9–23, jak również inne artykuły z przywołanej pozycji. 
688

 Fundamenty reformy miały stanowić (i) wzmocnienie obowiązków informacyjnych w zakresie corporate 

governance, (ii) zwiększenie roli niezależnych dyrektorów w obszarze najczęstszych konfliktów interesów, tj. 

nominacji i wynagradzania kadry zarządzającej oraz badania sprawozdań finansowych, (iii) ustanowienie odpo-

wiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów, (iv) ustalenie unijnych norm kolegialnej odpowiedzialności funk-

cjonariuszy organów za treść sprawozdań finansowych i najważniejszych raportów merytorycznych, a także (v) 

wdrożenie ram prawnych ułatwiających akcjonariuszom aktywne decydowanie o losach spółki, również w kon-

tekście transgranicznym oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 
689

 Zob. zwłaszcza pkt 4.2. raportu Grupy Ekspertów, s. 64–67. 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
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kształt raportów i sprawozdań finansowych, od których zależy wycena walorów spółki. To w efekcie 

rodzi zachęty do przeszacowywania wyników spółki. W raporcie poczyniono szczerą uwagę, że ek s -

p e r c i  r o z w a ża l i  n a we t  z a ka z  s t o s o wa n i a  p r o gr a mó w  o p c j i  me n e d ż e r s k i c h  i 

innych podobnych form wynagrodzenia, lecz propozycja ta została odrzucona, gdyż decyzje tego typu 

należą do kompetencji spółek i akcjonariuszy. W ostateczności, wynagradzanie za pomocą papierów 

wartościowych może przyczyniać się do powiązania interesów kadry zarządzającej z interesami ak-

cjonariuszy, pod warunkiem jednak, że procedury i zasady, na których będzie się to odbywało, zostaną 

poddane o d p o wi e d n i o  s k o n s t r u o wa n e mu  r e ż i mo wi  n o r ma t y w n e m u. Podsumowując, 

eksperci prawa spółek sformułowali w swoim raporcie cztery strategiczne fundamenty systemu wyna-

grodzeń menedżerskich. 

 Po pierwsze, polityka wynagrodzeń wobec kadry menedżerskiej powinna być opisana w spra-

wozdaniu finansowym oraz stanowić wyodrębniony punkt obrad rocznego walnego zgromadzenia 

spółki. Eksperci uważali, że wartość dodaną stanowi sama możliwość debatowania akcjonariuszy nad 

metodami wynagrodzeń w spółce, a jednocześnie nie formułowali potrzeby wprowadzania opiniującej 

lub zatwierdzającej uchwały w przedmiocie strategii płacowej. Po drugie, eksperci zalecali, aby pakie-

ty płacowe przedstawicieli kadry zarządzającej i nadzoru podlegały szczegółowemu ujawnianiu w 

sprawozdaniach finansowych, z podaniem całkowitych wysokości zarobków oraz wszystkich kompo-

nentów składowych dla każdego piastuna spółki z osobna. Praktyka ta powinna umożliwić akcjonariu-

szom ocenę relacji między wynikami spółki a wynagrodzeniami menedżerów oraz utrudnić kamuflo-

wanie poszczególnych składników płacy przed ich wiedzą. Przy tej okazji nie wykluczono, że publi-

kacja wysokości zarobków może przyczynić się do ich sztucznego podwyższenia z uwagi na przypa-

dłości ludzkiej natury przejawiające się u menedżerów chęcią dorównania konkurencji również pod 

kątem płac. Niemniej, większą wartość przyznano pełnej wiedzy akcjonariuszy na temat wewnętrz-

nych spraw spółki. W odniesieniu do zastosowania programów akcji i opcji na akcje w pakietach pła-

cowych dyrektorów niewykonawczych lub przedstawicieli nadzoru, wybrano rozwiązanie salomono-

we, stwierdzając brak celowości generalnego zakazu ich stosowania, lecz uznając jednocześnie, że 

otrzymywanie przez członka nadzoru takiego wynagrodzenia pozbawia go przymiotu niezależności. 

Po trzecie, decyzja o wdrożeniu systemów wynagrodzenia opartego na instrumentach finansowych, 

jak akcje, opcje na akcje, inne prawa nabycia akcji lub tzw. akcje wirtualne, oraz wszystkie zmiany w 

ich trakcie, odnoszące się do konstrukcji samego programu oraz przyjętych zasad wynagradzania po-

winny zostać poprzedzone zatwierdzającą uchwałą walnego zgromadzenia. Indywidualna wysokość 

wynagrodzeń powinna być jednak ustalana przez komitety ds. wynagrodzeń, na których spoczywa 

również obowiązek odpowiedniego wyjaśnienia mechanizmów programu oraz relacji pomiędzy przy-

jętymi warunkami wynagradzania a zakładanymi wynikami spółki. W końcu, zdaniem ekspertów 

obowiązkiem spółki jest należyte rozliczanie rocznego kosztu przyznanych przez spółkę akcji, opcji na 

akcje oraz innych instrumentów kapitałowych w sprawozdaniach finansowych. Ratio tej rekomendacji 

podyktowana była brakiem takiego wymogu i dość „luźnym” traktowaniem tematu przez U.S. GAAP 

oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (IAS). Grupa wyraziła przekonanie, że obligatoryjne 

rozliczanie kosztów instrumentów finansowych przyznanych jako wynagrodzenie jej kierownictwa 

stanowi podstawowy oraz być może jedyny skuteczny sposób ograniczania jego nadmiernej wysoko-
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ści.
690

 W powyższym kontekście, eksperci zalecili opracowanie europejskich standardów rachunkowo-

ści w tej dziedzinie właśnie w pespektywie konieczności zmiany polityki rachunkowej przede wszyst-

kim w stosunku do opcji na akcje. 

4.4.3. Plan Komisji Europejskiej w dziedzinie Modernizacji Prawa Spółek 

 Dokumentem programowym Komisji Europejskiej w obszarze reformy prawa korporacji i 

corporate governance był komunikat „Modernizacja prawa spółek oraz wzmocnienie ładu korpora-

cyjnego w Unii Europejskiej – plan dalszych działań” z 2003 r.,
691

 którego pierwsze zdanie („A dyna-

mic and flexible company law and corporate governance framework is essential for a modern, dyna-

mic, interconnected industrialised society.”) zdaje się trafnie sygnalizować intencje towarzyszące jego 

powstaniu oraz ambicje z nim związane.
692

 Ograniczając się do problematyki niniejszej pracy, należy 

stwierdzić, że Komisja udzieliła całkowitego poparcia stanowisku Grupy Ekspertów, uznając zarówno 

zasadność regulacji czterech kluczowych obszarów dotyczących wynagrodzenia kadry zarządzającej, 

zidentyfikowanych w Raporcie Grupy, jak również przychylając się do zaproponowanego przez nich 

narzędzia implementacji, czyli zalecenia,
693

 z zastrzeżeniem jednak ścisłego monitorowania jego sto-

sowania przez państwa członkowskie. Ponadto, Komisja wyraziła aprobatę dla proponowanego przez 

Grupę Ekspertów wzmocnienia roli dyrektorów niewykonawczych lub nadzorujących, których mini-

malny zakres aktywności w zakresie nadzorowania działalności kadry zarządzającej powinien zmate-

rializować się w ramach komitetów ds. nominacji, wynagrodzenia oraz audytu, których obowiązek 

tworzenia zapowiadał Plan Działania.  

4.4.4. Zalecenia Komisji Europejskiej w dziedzinie wynagrodzeń dyrektorów spółek publicz-

nych 

4.4.4.1. Informacje ogólne oraz moc wiążąca zalecenia ws. wynagrodzeń dyrektorów z 2004 r. 

 Pierwszym europejskim aktem prawnym realizującym założenia polityki Komisji w sprawie 

wynagrodzeń kadry zarządzającej, wynikające z raportu Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla oraz 

Planu Modernizacji Prawa Spółek było zalecenie 2004/913/WE Komisji z 14.12.2004 r. ws. wspiera-

nia odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie. W motywach 

zalecenia wyraźnie stwierdzono, że „forma, struktura i poziom wynagrodzeń dyrektorów pozostają w 

kompetencjach spółek i ich akcjonariuszy”, gdyż „umożliwia to rekrutację i zatrzymanie dyrektorów 

spełniających kryteria wymagane do prowadzenia przedsiębiorstw”. Powtórzono jednak za raportem 
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 Raport Grupy Ekspertów, s. 66. 
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 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Modernising Com-

pany Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward, 

COM/2003/0284 z 21.5.2003 r., (dalej również jako „Plan Działania”, „Plan Modernizacji Prawa Spółek”), (dok. 

dost. na stronie http://eur-lex.europa.eu). Należy nadmienić, że Plan Działania Komisji został poparty rezolucją 

Parlamentu Europejskiego z 21.4.2004 r. 
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 Więcej na ten Planu Działania, zob. K.J. Hopt, European Company Law and Corporate Governance: 

Where Does the Action Plan of the European Commission Lead?, [w:] K.J. Hopt, E. Wymeersch, H. Kanda, H. 

Baum, Corporate Governance in Context. Corporations, States, and Markets in Europe, Japan, and the U.S., 

Oxford 2005; ECGI Law Working Paper 2005, Nr 52; T. Baums, European Company Law Beyond the 2003 

Action Plan, ECGI Law Working Paper 2007, Nr 81, EBOLR 2007, Vol. 8; S. Grundmann, European Company 

Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 117, s. 64–65. 
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 Pkt 3.1.3 Planu Modernizacji Prawa Spółek, s. 16. 

http://eur-lex.europa.eu/
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Grupy Ekspertów, że wynagrodzenie to jeden z kluczowych obszarów, gdzie dyrektorzy zarządzający 

mogą napotkać na konflikt interesów i gdzie powinno się w należyty sposób uwzględnić interesy ak-

cjonariuszy. Z tych właśnie powodów, zdaniem Komisji, rozwiązania proponowane dla systemów 

płacowych stanowią kluczowe narzędzie wzmocnienia odpowiedniego ładu korporacyjnego w krajach 

UE. 

 Jeżeli chodzi o charakter normatywny zalecenia, akt ten nie ma wprawdzie mocy wiążącej, 

jednak Komisja opierając się na swoim autorytecie, zaleca w ten sposób państwom członkowskim 

podjęcie ws ze l k i c h  w ł a ś c i w y c h  ś r o d k ó w  w celu zapewnienia, że jego przepisy będą stoso-

wane zarówno przez krajowe spółki publiczne, jak i spółki poza UE, lecz z papierami wartościowymi 

dopuszczonymi do ich rynku regulowanego (art. 1.1 w zw. z art. 1.2).
694

 Nie bez znaczenia jest oko-

liczność, że zalecenia powinny być brane pod uwagę w procesie w y k ł a d n i  p r a wa  k r a j o we g o . 

Wniosek taki wynika z dotychczasowego orzecznictwa ETS.
695

 Ponadto, Komisja wezwała państwa 

członkowskie do podjęcia niezbędnych działań propagujących stosowanie przez spółki publiczne po-

stanowień zalecenia do końca 2006 r., jak również do informowania jej o podjętych w tym przedmio-

cie środkach, w celu umożliwienia jej ścisłego monitorowania sytuacji oraz dokonania oceny potrzeby 

podjęcia dalej idących kroków w tej materii (art. 8). 

4.4.4.2. Zakres i treść normatywna zalecenia 2004/913/WE w relacji do programów opcji mene-

dżerskich 

 Zakres podmiotowy regulacji zalecenia 2004/913/WE obejmuje dyrektorów, przez co rozumie 

się członków organu administracyjnego, zarządu lub nadzoru spółki notowanej na giełdzie, czyli pod-

miotu, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozu-

mieniu dyrektywy MiFID (art. 2 ust. 1 w zw. z art. 2 ust 2 zalecenia). W ustanowionym przez zalece-

nie systemie normującym obszar wynagrodzeń kierownictwa spółki wyróżnić można cztery zasadni-

cze instytucje:  

(1) ujawnianie polityki wynagrodzeń dyrektorów w spółce (art. 3); 
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 Jak była mowa wcześniej, forma zalecenia zaproponowana przez Grupę Ekspertów, umożliwiała ominię-

cie przewlekłego procesu legislacyjnego na poziomie UE i państw członkowskich, jednocześnie posiadając wa-

lory elastyczności i podwyższonej responsywności na dynamicznie rozwijający się „rynek” ładu korporacyjnego. 

Ponadto, na etapie 2004 r. wprowadzanie wiążących przepisów w materii tak sensytywnej i tradycyjnie nieure-

gulowanej jak wynagrodzenia kadry zarządzającej mogło wydawać się zabiegiem kontrowersyjnym z perspek-
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5 TWE) i proporcjonalności. Niemniej, słuszność została w tym przypadku przyznana innym podstawowym i 

starszym normom UE, czyli dążeniu do integracji (art. 2, art. 3 ust. 1 pkt c, oraz art. 4 TWE) oraz ochronie rynku 

jednolitego stanowią wartości. Por. uwagi Komisji na temat relacji zasad subsydiarności i pomocniczości do 

aktualnej polityki unijnej w dziedzinie prawa spółek i ładu korporacyjnego w Planie Modernizacji Prawa Spółek, 

s. 4–5. Zob. S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 174, s. 99–100. Szerzej na 

temat tych dyrektyw w fundamentalnym opracowaniu dotyczącym naczelnych zasad UE, zob. T. Tridimas, The 

General Principles of EU Law, wyd. 2, Oxford 2006, s. 136–241. 
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 Zob. tezę orzeczenie ETS z 13.12.1989 r. w sprawie 322/88 Salvatore Grimaldi przeciwko Fonds des ma-

ladies professionnelles, Zb. Orz. 1989, s. 4407. „[...] sądy krajowe są zobowiązane do wzięcia pod uwagę zale-

ceń w celu rozstrzygnięcia sporów im przedstawionych, w szczególności gdy rzucają one światło na interpretację 

środków krajowych przyjętych w celu implementowania ich lub gdy mają na celu uzupełnienie wiążących po-

stanowień Wspólnoty.” Tak również S. Biernat, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia sys-

temowe, wyd. 2 uzup., Warszawa 2003, s. 192; M. Cejmer, Zalecenie Komisji w sprawie wynagrodzeń dyrekto-

rów..., [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 3, Kraków 2006, s. 446. 
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(2) debatę, względnie głosowanie akcjonariuszy w kwestii polityki wynagrodzeń (art. 4); 

(3) ujawnienie wysokości wynagrodzeń poszczególnych dyrektorów (art. 5); 

(4) zatwierdzenie przez walne zgromadzenie programów wynagrodzenia opartych na instrumentach 

kapitałowych (akcje, opcje na akcje, inne podobne prawa), (art. 6).  

4.4.4.2.1. Zatwierdzenie przez walne zgromadzenie programów wynagrodzenia opartych na 

instrumentach kapitałowych 

 Rozpoczynając analizę zalecenia 2004/913/WE od przepisów bezpośrednio dotyczących pro-

blematyki niniejszej pracy, należy zwrócić uwagę na w y mó g  u p r ze d n i e g o  z a t w i e r d ze n i a  

s y s t e mó w w y n a gr a d z a n i a  d y r e k t o r ó w  o p a r t y c h  n a  a k c j a c h ,  o p c j a c h  n a  a kc j e  

(share options) l u b  i n n yc h  p r a wa c h  n a b y c i a  a k c j i  (any other right to acquire shares), b ą d ź  

w  o p a r c i u  o  z mi a n y  c e n  a k c j i  (tj. phantom stock, opcje lub akcje wirtualne) przez coroczne 

(tj. zwyczajne) walne zgromadzenie spółki (art. 6 ust. 1).
696

 Uchwały akcjonariuszy wymaga zarówno 

ustanowienie samego programu, jak i określenie jego warunków, w tym (i) maksymalnej liczby akcji i 

opcji na akcje oraz podstawowych wymogów ich przyznania; (ii) okresu, w jakim należy wykonać 

opcje; (iii) mechanizmów wszelkich późniejszych zmian w cenie wykonania opcji, jeśli taka możli-

wość jest przewidziana przez prawo danego kraju. Uprzedniego zatwierdzenia walnego zgromadzenia 

wymagają również wszelkie istotne zmiany w warunkach realizowanych systemów wynagrodzeń oraz 

ustanowienie wszelkich innych długoterminowych planów motywacyjnych, do których uprawnieni są 

dyrektorzy, a które nie są oferowane na podobnych warunkach innym pracownikom. Ten sam organ 

musi ustalić nieprzekraczalny termin przyznawania instrumentów kapitałowych poszczególnym dy-

rektorom przez właściwy organ na przestrzeni roku. Ponadto, jeżeli prawo krajowe lub statut spółki 

dopuszczają w ogóle możliwość przyznania o p c j i  z  d y s ko n t e m  (discount option), polegającej na 

rozwiązaniu, że w dniu ustalenia ceny wykonania opcji jest ona niższa niż wartość rynkowa akcji lub 

niższa niż średnia wartość rynkowa w ciągu określonego okresu poprzedzającego ten dzień, ich przy-

dział wymaga uprzedniej zgody akcjonariuszy.
697

 

 Zalecenie wprowadza również dodatkowy wymóg informacyjny poprzez ustanowienie obo-

wiązku przedłożenia do wiadomości akcjonariuszy szczegółowej informacji na temat uchwały imple-

mentującej program opcji menedżerskich lub innym podobny system wynagrodzenia. Powinna ona 

zawierać pełen opis programu lub wskazywać jego podstawowe warunki i uczestników, a także ocenić 

relację między danym systemem a polityką płacową spółki (art. 7 ust. 1 zalecenia). Podobnie sam 

projekt uchwały powinien wyraźnie odnosić się do programu lub do streszczenia jego podstawowych 
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 Art. 6 ust. 1 zalecenia, „Schemes under which directors are remunerated in shares, share options or any 
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The approval should relate to the scheme in itself and not to the grant of such share–based benefits under that 

scheme to individual directors.” 
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 Wymaga podkreślenia, że opisane wyżej przepisy art. 6 zalecenia (z wyjątkiem art. 6 ust. 5 dotyczącego 

opcji z dyskontem) nie znajdują zastosowania w przypadku programów, obejmujących na podobnych warunkach 

pracowników spółki publicznej lub jej filii, pod warunkiem zatwierdzenia ich przez roczne walne zgromadzenie. 

Jak wynika z powyższego, prawodawca europejski wyszedł z założenia, że ogólnopracownicze systemy wyna-

grodzenia kapitałowego niosą ze sobą mniejszy pokład zagrożeń dla systemu ładu korporacyjnego niż te adre-

sowane jedynie do kierownictwa spółki. 
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warunków. Ponadto, spółka powinna poinformować akcjonariuszy o planowanym sposobie zapewnia-

nia akcji koniecznych do realizacji programu, a zwłaszcza czy zamierza zakupić niezbędne akcje na 

rynku, wykorzystać posiadane dotychczas akcje własne,
698

 bądź wyemitować nowe akcje. 

4.4.4.2.2. Ujawnianie wysokości wynagrodzeń poszczególnych dyrektorów 

 Drugą doniosłą instytucją przewidzianą przez zalecenie 2004/913/WE jest o b o wi ą ze k  

u j a w n i a n i a  w rocznych sprawozdaniach finansowych lub w notach do nich, względnie w raporcie 

na temat wynagrodzeń, całkowitej wysokości wynagrodzenia oraz wszelkich innych świadczeń przy-

znanych każdemu z dyrektorów w ciągu roku obrotowego, niezależnie od czasu pełnienia przez niego 

kadencji. Informacja ta powinna obejmować co najmniej (i) łączną kwotę wynagrodzenia wypłacone-

go lub należnego dyrektorowi za pracę wykonaną w danym roku obrotowym; (ii) wszelkie korzyści 

przyznane przez spółki z grupy kapitałowej; (iii) wynagrodzenie wypłacone w formie podziału zysku 

(profit sharing) lub/i premii (bonus payment) oraz uzasadnienie ich przyznania; (iv) wszystkie znaczą-

ce świadczenia dodatkowe za specjalne usługi pozostające poza zakresem zwykłych obowiązków dy-

rektora; (v) odprawę lub wierzytelność z jej tytułu; oraz (vi) łączną szacunkową wartość świadczeń 

niepieniężnych stanowiących wynagrodzenie, innych niż te wymienione powyżej.
699

 

 Pod kątem analizowanej tematyki szczególne znaczenie ma norma określająca zakres infor-

macji podawanych w przypadku wynagrodzenia w postaci akcji, opcji na akcje lub innych podobnych 

instrumentów. Powinna ona obejmować przynajmniej (i) liczbę zaoferowanych opcji na akcje oraz 

akcji przyznanych w ciągu roku obrotowego oraz związane z nimi warunki; (ii) liczbę opcji na akcje 

wykonanych w ciągu roku obrotowego oraz liczby akcji przypadających na jedną opcję, jak również 

ceny wykonania opcji lub wartość udziału w programie na koniec roku obrotowego; (iii) liczbę opcji 

na akcje niewykonanych na koniec roku obrotowego, a także cenę, datę oraz podstawowe warunki 

wykonania opcji; oraz (iv) wszelkie zmiany warunków istniejących opcji na akcje w ciągu roku obro-

towego. 

4.4.4.2.3. Deklaracja na temat wynagrodzeń i głosowanie walnego zgromadzenia 

 Zalecenie wprowadza wobec spółek publicznych wymóg przygotowania opisu polityki i stra-

tegii wynagradzania, przedstawionego w d e k l a r a c j i  n a  t e ma t  w y n a gr o d z e ń (remuneration 

statement), stanowiącej załącznik do osobnego raportu w sprawie płac, względnie ujętej w rocznym 

sprawozdaniu finansowym lub w notach do niego. Spółka publiczna zobowiązana jest również zamie-

ścić deklarację na swojej stronie internetowej. Jak wynika z treści zalecenia, dokument ten powinien 

prezentować informacje o zdywersyfikowanym charakterze; począwszy od ogólnej strategii wynagra-
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lonych każdemu z dyrektorów w ciągu roku obrotowego, z uwzględnieniem kwot pozostających do spłaty i 

odsetek od nich, zob. art. 5 ust. 6 zalecenia. 
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dzania,
700

 poprzez skrócony opis i wyjaśnienie warunków kontraktów zawieranych z każdym człon-

kiem zarządu,
701

 kończąc na istotnych informacjach dotyczących programów wynagrodzenia kapita-

łowego. Minimalny zakres informacji wymaganych w deklaracji sprawia, że waga tego dokumentu nie 

może być nie doceniania, zwłaszcza w odniesieniu do trzeciej grupy danych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 

zalecenia, deklaracja powinna obejmować m.in. (i) wyjaśnienie znaczenia relacji między zmiennymi i 

stałymi elementami wynagrodzenia dyrektorów; (ii) wyjaśnienia na temat kryteriów wynikowych, 

uprawniających do realizacji praw z opcji na akcje, nabycia akcji lub innych podobnych instrumen-

tów; (iii) wyjaśnienia dotyczące związku między wynagrodzeniem a wynikami spółki; a także (iv) 

główne parametry systemu premii rocznych i wszelkich innych świadczeń niepieniężnych, oraz ich 

uzasadnienie. Zważywszy na merytoryczny walor opisanych wyżej wiadomości istnieją przesłanki do 

przyznania deklaracji p i e r ws zo r z ę d n e go  z n a c z e n i a  d l a  k o n t r o l i  r e a l i z a c j i  za ł o ż e ń  

p r o gr a mó w  o p c j i  me n e d ż e r s k i c h , przede wszystkim z uwagi na konieczność zamieszczenia 

w niej syntetycznych podsumowań, dedykowanych informacji oraz warunków i parametrów progra-

mów wynagrodzenia kapitałowego. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że deklaracja powinna zostać 

udostępniona na stronie internetowej spółki, co jest niekwestionowanie słusznym założeniem w zakre-

sie realizacji funkcji informacyjnej i poprawy przejrzystości mechanizmów zarządzania wewnętrznego 

spółką. 

 Kolejnym zaleceniem mającym poprawić jakość praktyk corporate governance w spółce jest 

poddanie polityki wynagradzania pod obrady corocznego walnego zgromadzenia spółki w ramach 

odrębnego punktu obrad oraz uczynienie deklaracji na temat wynagrodzeń przedmiotem głosowania 

tego samego walnego zgromadzenia – z głosem o charakterze doradczym lub wiążącym. Charakter tej 

ostatniej instytucji został jednak rozmiękczony, gdyż państwom członkowskim przyznano swobodę 

postanowienia, że wspomniane głosowanie może zostać przeprowadzone wyłącznie na wniosek ak-

cjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% ogólnej liczby głosów obecnych na walnym zgroma-

dzeniu. 

4.4.4.3. Rola komitetu ds. wynagrodzeń 

 Kolejna instytucja o ważnej roli we europejskiej regulacji wynagrodzeń kadry zarządzającej, a 

w efekcie także programów opcji menedżerskich, została unormowana w zaleceniu 2005/162/WE 

Komisji z dn. 15.2.2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami 

rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
702

 Akt ten jest kolejnym elementem 

europejskiego systemu środków zmierzających do „fundamentalnego celu, którym jest lepszy ład kor-
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 Deklaracja powinna prezentować założenia strategii wynagradzania w spółce w następnym roku obroto-

wym lub w dalszej przyszłości, a także wskazywać efektywność polityki płacowej zastosowanej w roku minio-

nym, z zaznaczeniem istotnych zmian w porównaniu z przyjętymi założeniami. 
701
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Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 3, Kraków 2006, s. 366–424; A. Opalski, Rada nadzorcza jako strate-

giczne ogniwo ładu korporacyjnego spółki akcyjnej, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie 

prawo spółek, t. 3, Kraków 2006, s. 331–362. 
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poracyjny w spółkach giełdowych”, gdyż powinien on przełożyć się na wzmocnienie ochrony aktual-

nych lub potencjalnych inwestorów, we wszystkich spółkach notowanych na rynkach UE.
703

 

 Komisja wyszła w zaleceniu z założenia, stanowiącego zresztą echo Reportu Grupy Eksper-

tów, że funkcja i waga nadzoru wykonywanego przez członków rady nadzorczej
704

 powinna być 

uznawana za kluczową w obszarach, gdzie potencjalne ryzyko sprzeczności interesów ze strony kie-

rownictwa jest szczególnie duże, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii nieleżących w gestii akcjonariu-

szy. Dotyczy to sfer szczególnie narażonych na konflikt interesów, jak nominowanie i wynagradzanie 

kadry zarządzającej oraz badanie dokumentów finansowych. W związku z tym, skutecznym narzę-

dziem wzmocnienia roli członków rady nadzorczej jest, zdaniem Komisji, tworzenie w obrębie rady 

nadzorczej komitetów ds. nominacji, wynagrodzeń oraz audytu (komisji rewizyjnej).
705

 

 Zgodnie z wytycznymi interpretującymi zasady zalecenia 2005/162/WE, k o mi t e t  d s .  w y -

n a gr o d ze ń  powinien zostać utworzony w ramach rady nadzorczej, jeżeli do jej kompetencji należy 

ustalanie wynagrodzenia kierownictwa spółki lub przedkładanie propozycji w tym temacie innemu 

organowi (art. 3 ust. 1 pkt 1 zał. 1 do zalecenia). W skład komitetu powinno wchodzić co najmniej 

trzech członków rady nadzorczej (dwaj w mniejszych spółkach), w większości n i e za l e ż n yc h , 

przez co należy rozumieć brak jakichkolwiek powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze 

spółką, akcjonariuszem posiadającym kontrolny lub kierownictwem, skutkujących konfliktem intere-

sów mogącym wpłynąć na ich osąd (art. 3 ust. 1 pkt 2 zał. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 zalecenia). Podsta-

wową rolą komitetu jest zapewnienie, że zadania rady nadzorczej w sferze polityki wynagradzania 

będą wypełniane w sposób obiektywny, profesjonalny i efektywny. Ma to znaleźć wyraz w przedsta-

wianych radzie nadzorczej propozycjach dotyczących zasad wynagradzania dyrektorów zarządzają-

cych, odnoszących się m.in. do form wynagrodzenia (stałe, wynikowe, system emerytalny, odprawy), 

wysokości płacy indywidualnych funkcjonariuszy oraz – w przypadku wynagrodzenia wynikowego – 

założeń i oceny kryteriów w kontekście dostosowywania wynagrodzeń do długofalowych interesów 

akcjonariuszy oraz celów spółki określonych przez radę nadzorczą. 

 Wytyczne zalecenia precyzują również zadania komitetu w przypadku programów opcji me-

nedżerskich i innych tego typu systemów. Ich minimalny zakres obejmuje omówienie ogólnych zasad 

realizacji programów, w szczególności opcji na akcje, i przedstawienie radzie nadzorczej propozycji w 

tej materii, zapoznanie się z informacjami związanymi z programami, zawartymi w rocznym sprawoz-

daniu lub przedstawionymi na walnym zgromadzeniu, oraz przedstawienie radzie (nadzorczej) propo-

                                                 
703

 Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do zalecenia ws. wynagrodzeń dyrektorów z 2004 r. które nie re-

gulowało technicznych aspektów jego implementacji, w art. 1 ust. 1 zalecenia 2005/162/WE Komisja z jednej 

strony wezwała państwa członkowskie do podjęcia kroków koniecznych do jego wprowadzenia na szczeblu 

krajowym, a z drugiej wskazała rekomendowane sposoby osiągnięcia powyższego celu, tj. sformułowanie zbioru 

przepisów prawa, bądź zastosowanie formuły „przestrzegaj lub wyjaśnij”. Zob. motyw (4) preambuły zalecenia 

2005/162/WE. 
704

 Zalecenie dotyczy roli członków rady nadzorczej w dualistycznym systemi organów spółki oraz dyrekto-

rów niewykonawczych lub członków rady administrującej w systemie monistycznym. Pierwsze z przywołanych 

wyrażeń będzie wykorzystywane na potrzeby prowadzonych rozważań. Przy tej okazji należy wskazać pozba-

wiony jakiejkolwiek logiki błąd w oficjalnym tłumaczeniu zalecenia 2005/62/WE, zgodnie z którym w art. 2 ust. 

6 pojęcie „»d y r e k t o r  b ę d ą c y  c z ł o n k i e m  z a r z ą d u « oznacza członka organu nadzorczego (rada dwu-

częściowa) spółki” podczas gdy wersja angielska odnosi się wyraźnie do c z ł o n k a  n a d z o r u  („»Supervisory 

director« means any member of the supervisory body (dual board) of a company”). 
705

 Zob. motyw (9) preambuły zalecenia 2005/162/WE. 
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zycji w przedmiocie w y b o r u  p o mi ę d z y  p r z y z n a n i e m o p c j i  s u b s k r y p c j i  a kc j i  (options 

to subscribe shares) lub o p c j i  n a b yc i a  a kc j i  (options to purchase shares), z podaniem powodów 

wyboru i jego skutków.  

4.4.4.4. Ocena efektywności implementacji i skali zastosowania zalecenia 2004/913/WE 

 W zaleceniach 2004/913/WE oraz 2005/162/WE Komisja wyraziła zamiar ścisłego monitoro-

wania efektywności i postępów państw członkowskich we wdrażaniu oraz stosowaniu sformułowa-

nych w nich zasad, pod kątem ewentualnej potrzeby podjęcia dalszych środków legislacyjnej w regu-

lowanej nimi materii. W związku z powyższym, gdy upłynął wskazany w zaleceniach sugerowany 

przez Komisję termin do implementacji ich postanowień (tj. 30.6.2006 r.), Komisja podsumowała 

skuteczność obranej ścieżki legislacyjnej w dwóch raportach opublikowanych w połowie 2007 r.
706

 

Ogólna ocena wdrażania postanowień zaleceń była pozytywna, lecz poniżej oczekiwań Komisji. Ra-

porty wskazywały na rozbieżności w stopniu zastosowania poszczególnych zaleceń i różnice wynika-

jące z odmiennych postanowień krajowych kodeksów corporate governance.
707

 Wyniki drugiego ra-

portu, dotyczącego stanu wdrażania zalecenia 2005/162/WE, nie były zadowalające w sferze aktywno-

ści niezależnych dyrektorów w obszarach zagrożonych konfliktem interesów.
708

 

 Bardziej aktualne dane na temat stanu implementacji zaleceń Komisji zostały przedstawione w 

obszernym studium z września 2009 r. na temat systematyki wdrażania formuły „comply-or-explain” 

w państwach członkowskich, przygotowanym na zlecenie Komisji przez RiskMetrics Group.
709

 Zgod-

nie z informacjami podanymi w studium, wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem czterech – w 

tym Polski – implementowały wymóg ujawniania polityki wynagrodzeń w spółkach, co stanowi 

znaczną poprawę w zestawieniu z wynikami raportu z 2007 r. W znakomitej większości państw prze-
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 Commission staff working document, Report on the application by Member States of the EU of the Com-

mission Recommendation on directors’ remuneration, SEC(2007) 1022, Bruksela, 13.7.2007 r. (dalej: „raport 

Komisji z zastosowania zalecenia 2004/913/WE”); Commission staff working document, Report on the applica-

tion by Member States of the EU of the Commission Recommendation on the role of non–executive or supervi-

sory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board, SEC(2007) 1021, Bruksela, 

13.7.2007 r. 
707

 Tylko 60% państw członkowskich wprowadziło ujawniania polityki wynagrodzeń w spółce (tj. Francja, 

Holandia, Irlandia, Litwa, Malta, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.); nadto połowa z nich uczyniła to w czę-

ściowym zakresie (tj. zamiast odrębnego głosowania przewidziane jest głosowanie nad sprawozdaniem spółki, 

którego część stanowi polityka wynagrodzeń). W jednej trzeciej krajów implementowano ustanowienie do-

radczego lub wiążącego głosowania walnego zgromadzenia nad polityką płacową wobec kadry zarządzającej, w 

pozostałej większości krajów zalecenie to okazało się być na tym etapie najmniej popularne ze wszystkich, choć 

niektóre państwa przewidują udział akcjonariuszy w ustalaniu wysokości wynagrodzeń części kierownictwa 

spółki (np. członków nadzoru). Wymóg ujawniania indywidualnych zarobków funkcjonariuszy organów zarzą-

dzających (i nadzoru w zależności od przypadku) został implementowany w ponad dwóch trzecich państw, w 

większości z nich z mocą prawa. Podobnie, prawo dużej części krajów wymaga uchwały walnego zgromadzenia 

na wdrożenie programów opcji menedżerskich lub innych form wynagrodzenia kapitałowego, choć i w tym 

przypadku pojawiły się różnice w podmiotowym i przedmiotowym zakresie omawianej regulacji.Raport Komisji 

z zastosowania zalecenia 2004/913/WE, s. 3–4. 
708

 Po pierwsze, tworzenie komitetów ds. wynagrodzeń zostało w większości państw zalecone tylko na zasa-

dzie „zastosuj lub wyjaśnij”. Po drugie, ponad połowa krajów nie wprowadziła wymogu obecności niezależnych 

członków rady nadzorczej w komitecie, co oznacza, że kadra zarządzająca ma większe możliwości faktycznego 

wpływać na wysokość swoich wynagrodzeń. Zob. Raport Komisji z zastosowania zalecenia 2005/162/WE, s. 6–

9. 
709

 RiskMetrics Group, Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the 

Member States, 23.9.2009 r. (dalej: „studium RiskMetrics Group z 2009 r. nt. corporate governance w 

państwach członkowskich”). 
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widziano obowiązek informowania o indywidualnych zarobkach dyrektorów, a w połowie z nich 

obowiązek ten został zastrzeżony przez prawo. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do obowiązku 

uzyskania uprzedniej zgody walnego zgromadzenia na ustanowienie systemów wynagrodzenia kapita-

łowego.
710

 

4.4.4.5. Zalecenie 2009/385/WE 

4.4.4.5.1. Geneza i charakterystyka zalecenia 2009/385/WE 

 W dn. 30.4.2009 Komisja Europejska opublikowała dwa nowe akty prawne w przedmiocie 

wynagrodzeń kadry menedżerskiej, z których pierwsze, zalecenie 2009/385/WE, uzupełnia zalecenia 

2004/913/WE i 2005/162/WE ws. systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku 

regulowanym, a drugie poświęcone jest płacy w sektorze finansowym. Na uzasadnienie wydania no-

wego zalecenia w dziedzinie wynagrodzeń złożyło się kilka przesłanek, spośród których trzy mają 

znaczenie pierwszorzędne. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że zalecenia, w szczególności 

dokument 2009/384/WE, stanowią bezpośrednią odpowiedź prawodawcy europejskiego na kryzys 

finansowy, który przybrał na sile w 2008 r. Po drugie, zdaniem Komisji, od czasu sformułowania 

pierwszych zaleceń, struktury wynagrodzeń uległy „coraz dalej idącej komplikacji i nadmiernemu 

powiązaniu z wynikami krótkoterminowymi, co w niektórych przypadkach prowadząc do zbyt wyso-

kich wynagrodzeń, nieznajdujących uzasadnienia w wynikach pracy wynagradzanych osób”.
711

 Po-

nadto, poziom implementacji poprzednich zaleceń nie był ani w pełni satysfakcjonujący, ani zakoń-

czony co powodowało, że nie istniało ryzyko naruszenia funkcjonującego i ugruntowanego procesu 

ich instytucjonalizacji. Jednak, co najważniejsze, zalecenie 2009/385/WE prezentuje odmienne podej-

ście, jeśli nawet nie zmianę filozofii Komisji w analizowanym obszarze. To, jak zauważono w pi-

śmiennictwie, sygnalizuje ambitną skalę proponowanej reformy.
712

 Uwaga skoncentrowana jest tu 

przede wszystkim na k o n s t r u kc j i  oraz f u n k c j i  wynagrodzeń kierownictwa spółek. Podstawo-

wym celem reform było zapobiegnięcie dalszym nierównościom w strukturach wynagrodzeń, zwłasz-

cza w kontekście tych nadmiernie wygórowanych, oraz wzmocnienie powiązania kompozycji płac 

funkcjonariuszy spółek z polityką długoterminowej stabilności przedsiębiorstw.
713

 

 Należy podkreślić, że w zaleceniu Komisja wezwała państwa członkowskie do podjęcia środ-

ków niezbędnych do jego realizacji do końca 2009 r. oraz do przeprowadzenia krajowych konsultacji 

ze środowiskami interesariuszy (stakeholders) na temat treści zaleceń, jak również do powiadomienia 

KE o środkach podjętych zgodnie z niniejszym zaleceniem, w celu umożliwienia Komisji ścisłego 

monitorowania rozwoju sytuacji oraz dokonania na tej podstawie oceny potrzeby podjęcia dalszych 

środków. 

4.4.4.5.2. Wymogi dotyczące zmiennych składników wynagrodzenia 
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 Studium RiskMetrics Group na temat corporate governance w państwach członkowskich z 2009 r., 

[przyp. 709], s. 40–41. 
711

 Zob. motyw (2) preambuły do zalecenia 2009/385/WE. 
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 G. Ferrarini, N. Moloney, M.C. Ungureanu, Understanding Director‟s Pay in Europe: A Comparative and 

Empirical Analysis, ILF Working Paper Series 11/2009 no. 109, s. 28. 
713

 Zob. motyw (6) preambuły do zalecenia 2009/385/WE. 



 183 

 Jednym z kluczowych terminów zastosowanych w zaleceniu 2009/385/WE jest „zmienny 

składnik wynagrodzenia” (variable component of remuneration), oznaczający komponent płacy uza-

leżniony od kryterium wynikowego. Strategia płacowa spółki powinna przewidywać ograniczenia dla 

poszczególnych zmiennych komponentów, a wysokość wynagrodzenia stałego powinna zostać ustalo-

na na poziomie wystarczającym, na wypadek wstrzymania przez firmę wypłaty zmiennych składni-

ków w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych. Niezależnie od okoliczności, przyznanie 

zmiennych składników płacy powinno być zawsze powiązane z określonymi z góry, wymiernymi 

kryteriami wynikowymi (predetermined and measurable performance criteria) (art. 3 ust. 1 w zw. z 

art. 3 ust. 2 zalecenia). Węzłowe znaczenie ma wymóg, aby kryteria wynikowe sprzyjały długotermi-

nowemu zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa, oraz aby w ich skład wchodziły nie tylko 

kryteria finansowe, lecz również związane z kreowaniem długoterminowej wartości przedsiębior-

stwa.
714

 Ponadto, nabycie uprawnień do otrzymania znacznej części zmiennych elementów zapłaty 

powinno być odroczone w czasie. Istotną nowością jest wymóg, aby postanowienia umów z kadrą 

zarządzającą spółki uwzględniały klauzule umożliwiające przedsiębiorstwu żądanie zwrotu zmiennych 

składników wynagrodzenia (claw-back provision) wypłaconych na podstawie danych, które okazały 

się następnie oczywiście nieprawdziwe (manifestly misstated). 

 Szereg nowych informacji powinna zawierać, zgodnie z art. 5 zalecenia 2009/385/WE, „od-

świeżona” wersja d e k l a r a c j i  n a  t e ma t  w yn a gr o d ze ń , obejmująca aktualnie m.in. (i) obja-

śnienie sposobu, w jaki wybór kryteriów wynikowych przyczynia się do długofalowych interesów 

przedsiębiorstwa; (ii) objaśnienie metod stosowanych do rozstrzygnięcia, czy spełnione zostały kryte-

ria wynikowe; (iii) wystarczające informacje na temat okresu odroczenia w odniesieniu do wynagro-

dzenia opartego na instrumentach kapitałowych; (iv) wystarczające informacje dotyczące polityki w 

sprawie obowiązku zatrzymania akcji po ich nabyciu; oraz (v) informacje dotyczące składu grup ana-

logicznych przedsiębiorstw, których polityka w sferze wynagrodzeń podlegała zbadaniu w trakcie 

określania polityki wynagrodzeń danej spółki. 

4.4.4.5.3. Postanowienia szczególne dotyczące programów opcji menedżerskich 

 Zgodnie z art. 4 zalecenia 2009/385/WE opcje na akcje oraz inne prawa uprawniające do na-

bycia akcji i do wynagrodzenia uzależnionego od zmian cen akcji n i e  p o wi n n y  b y ć  w y k o n y -

w a n e  p r ze d  u p ł y we m t r ze c h  l a t  od ich przyznania. Nabywanie uprawnień do akcji oraz do 

wykonania opcji lub wszystkich innych podobnych instrumentów powinno być powiązane z  o k r e -

ś l o n y mi  z  g ó r y ,  w ymi e r n y mi  (tj. podlegającymi pomiarom) w s ka ź n i k a m i. Ponadto, po 

nabyciu uprawnień z akcji, dyrektor powinien zachować określoną ich liczbę aż do wygaśnięcia jego 

mandatu, z uwzględnieniem potrzeby sfinansowania kosztów nabycia akcji. Powinna zostać również 

określona liczba akcji zatrzymanych przez dyrektora, przykładowo odpowiadająca dwukrotnej warto-

ści rocznego wynagrodzenia – z uwzględnieniem składników stałych i zmiennych. Ponadto, stosownie 

do art. 4 ust. 4 zalecenia 2009/385/WE, o p c j e  n a  a k c j e  n i e  p o wi n n y  wc h o d z i ć  w  s k ł a d  
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 Odnosząc się do art. 3.2. zalecenia 2009/385/WE należy odnotować, że polskie tłumaczenie zniekształca 

jego wydźwięk, gdyż przetłumaczenie zwrotu „long–term sustainability of the company”, jako „długotrwałą 

stabilność przedsiębiorstwa”, nie jest w pełni adekwatne i nie oddaje jego sensu w analizowanym kontekście w 

takiej mierze, jak czyni to określenie „długotrwały zrównoważony rozwój przedsiebiorstwa”. Ten drugi termin 

jest szerszy zakresowo, obejmując również, lecz nie tylko stabilność przedsiębiorstwa. 
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w y n a gr o d ze n i a  d y r e k t o r ó w  n i e w y k o n a wc z y c h  l u b  b ę d ą c yc h  c z ł o n ka mi  o r g a n u  

n a d zo r c ze g o .
715

 

4.4.4.5.4. Rewizja roli komitetu ds. wynagrodzeń 

 Zalecenie 2009/385/WE wprowadziło również dodatkowe postanowienia dotyczące struktury i 

organizacji komitetu ds. wynagrodzeń. Komitet powinien teraz dokonywać regularnych przeglądów 

założeń strategii wynagradzania kierownictwa spółki oraz skuteczności ich realizacji, a przy tym dzia-

łać w sposób całkowicie niezależny i rzetelny. Ponadto, jeden z jego członków powinien dysponować 

wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki wynagrodzeń. W odpowiedzi na nie zawsze jedno-

znaczną pozycję i rolę konsultantów ds. wynagrodzeń w strukturze spółki zalecenie wymaga, aby ko-

mitet korzystający z usług konsultanta zapewnił, że osoba ta nie pełni jednocześnie usług doradczych 

wobec działu human resources lub członków kadry zarządzającej, co ma na celu uniknięcie krzyżo-

wego konfliktu interesów. Komitet powinien również czuwać, aby płaca indywidualnych członków 

kierownictwa pozostawała w proporcjonalnej relacji do wynagrodzeń innych reprezentantów kadry 

zarządzającej, jak również p o z o s t a ł y c h  p r a c o wn i k ó w  p r z e d s i ę b i o r s t wa . Obowiązkiem 

komitetu jest przedstawienie akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności oraz obecność na 

walnym zgromadzaniu w celu udzielenia stosownych wyjaśnień. 

4.4.4.6. Zalecenie 2009/385/WE ws. wynagrodzeń w sektorze finansowym 

 Wraz z zaleceniem 2009/385/WE uzupełniającym zalecenia z 2004 r. i 2005 r. opublikowane 

zostało zalecenie 2009/384/WE z 30.4.2009 r. ws. polityki wynagrodzeń w sektorze usług finanso-

wych, stanowiące bezpośrednią reakcję Komisji na światowy kryzys finansowy z przełomu lat 2008–

2009. Akt ten wpisał się w globalny nurt krytyki pod adresem instytucji finansowych, których porażki 

przyczyniły się, zdaniem ekspertów, do powstania kryzysu oraz ułatwiły rozprzestrzenianie jego za-

sięgu po światowych gospodarkach. W ogniu negatywnej oceny znalazły się przede wszystkim nie-

właściwe praktyki instytucji finansowych w sferze wynagrodzeń kadry zarządzającej, które uznano za 

jeden z pięciu elementów przyczyniających się do spotęgowania kryzysu.
716

 Pogląd ten spotkał się z 

szerokim poparciem środowisk eksperckich rynków finansowych, znajdując odzwierciedlenie w zbio-

rach wytycznych i dobrych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń w sektorze finansowym, sformułowa-

nych przez Institute of International Finance (IIF)
717

 oraz Financial Stability Forum (FSF)
718

 w 2009 

r. Praktyki płacowe w sektorze finansowym były również przedmiotem krytycznej analizy w raporcie 

                                                 
715

 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na skandaliczny błąd w polskim tłumaczeniu art. 4 ust 4 zalecenia 

2009/385/WE. Angielski tekst oryginału wyraźnie przewiduje, że instrumentem nie przewidywanym dla nadzor-

ców spółek są opcje na akcje („Remuneration of non–executive or supervisory directors should not include share 

options.”), podczas gdy polski tekst wymienia akcje („Akcje nie powinny stanowić formy wynagrodzenia dyrek-

torów niewykonawczych lub będących członkami organu nadzorczego.”). Z uwagi na znaczenie omawianej 

regulacji dla ram ładu korporacyjnego, powyższy błąd uznać należy za rażący przykład niechlujności translator-

skiej. 
716

 Stanowisko takie zostało wyrażone przez Counterparty Risk Management Policy Group III, powołaną w 

Stanach Zjednoczonych w 2008 r. dla analizy przyczyn krachu na rynku kredytowym w 2007 r. 
717

 Institute of International Finance, Principles of Conduct and Best Practice Recommendations. Financial 

Services Industry Response to the Market Turmoil of 2007–2008, 17.7.2008 r., (dost. na stronie 

http://www.iif.com), s. 1–3. 
718

 Financial Stability Forum, FSF Principles for Sound Compensation Practices, 2.4.2009, (dost. na stronie 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf), s. 1. 

http://www.iif.com/
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf
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OECD
719

 przedstawiającego najważniejsze rekomendacje stanowiące rezultat kryzysu. Podobne sta-

nowisko zostało przedstawione raporcie Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów ds. Nadzoru Finanso-

wego w Unii Europejskiej
720

 (High Level Group on Financial Supervision in the EU). Zdaniem Eks-

pertów, wynagrodzenia i systemy motywacyjne w instytucjach finansowych przyczyniły się do po-

dejmowania nadmiernego ryzyka poprzez nagradzanie krótkookresowego rozwoju opartego na zy-

skownych transakcjach, a nie na długoterminowej rentowności inwestycji. Ponadto, presja ze strony 

akcjonariuszy na management nakierunkowana na wzrost cen akcji i dywidendę dla inwestorów ozna-

czała, że przekraczanie oczekiwanych wyników kwartalnych stało się podstawowym punktem odnie-

sienia dla wyników wielu spółek.
721

 

 W zbliżonym duchu utrzymana jest motywacja Komisji zaprezentowana w preambule do zale-

cenia 2009/384/WE. Stwierdzono tam mianowicie, że niewłaściwe praktyki w zakresie wynagrodzeń 

w branży usług finansowych nie stanowiły co prawda głównej przyczyny kryzysu finansowego z lat 

2007–2008, jednak panuje powszechna zgoda co do tego, że skłaniały one również do podejmowania 

nadmiernego ryzyka, przyczyniając się do znacznych strat wiodących przedsiębiorstw finansowych. 

Komisja podkreśliła, że praktyki płacowe pozostawały w sprzeczności z zasadami efektywnego i roz-

ważnego zarządzania ryzykiem, skłaniając do nagradzania zysków krótkoterminowych oraz motywu-

jąc pracowników do podejmowania działań obarczonych nieuzasadnionymi ryzykami, narażając 

przedsiębiorstwa finansowe w perspektywie długofalowej na wyższe straty.
722

 Odnosząc się bezpo-

średnio do problematyki wynagrodzeń zależnych od wyników, a więc również programów opcji na 

akcje, stwierdzono, że polityka wynagrodzeń powinna dążyć do pogodzenia celów osobistych kadry z 

długoterminowymi interesami danego przedsiębiorstwa, a ocena ich komponentów powinna być prze-

prowadzana na podstawie wyników długoterminowych i uwzględniać istniejące ryzyka, na płaszczyź-

nie wieloletniej, obejmującej przykładowo okres od trzech do pięciu lat, tak aby wypłata była rzeczy-

wiście uzależniona od wyników przedsiębiorstwa rozłożonych w cyklu działalności gospodarczej. 

Spółki powinny mieć ponadto możliwość efektywnego stosowania klauzuli claw-back w celu odzy-

skania zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych w oparciu o dane oczywiście nieprawdzi-

we.
723

 

 Na bazie takich założeń koncepcyjnych, Komisja zaleciła państwom członkowskim, aby poli-

tyka wynagrodzeń w przedsiębiorstwach finansowych
724

 nie skłaniała kierownictwa do podejmowania 

nadmiernego ryzyka oraz było zgodna ze strategią biznesową, celami długoterminowymi oraz per-

                                                 
719

 OECD, Corporate Governance lessons from financial crisis, Paryż, 11.2.2009 r., s. 11–20. 
720

 Raport z 25.2.2009 r., (cyt.: Raport de Larosière). Grupa powołana w październiku 2008 r. w celu analizy 

skutków kryzysu finansowego i zapronoponowania działań naprawczych, działała pod przewodnictwem Jacques 

de Larosière, a w jej skład weszli: Leszek Balcerowicz, Otmar Issing, Rainer Masera, Callum Mc Carthy, Lars 

Nyberg, José Pérez, Onno Ruding.  
721

 Zob. pkt. 24 Report of the High Level Group on Financial Supervision in the EU, Bruksela, 25.2.2009 r., 

s. 10. 
722

 Zob. motywy (2)–(5) preambuły do zalecenia 2009/384/WE. 
723

 Zob. motywy (13)–(15) preambuły do zalecenia 2009/384/WE. 
724

 Definicja przedsiębiorstwa finansowego została zamieszczona w art. 2 ust. 1 zalecenia 2009/384/WE i 

obejmując każde przedsiębiorstwo zawodowo (i) przyjmujące depozyty i inne środki podlegające zwrotowi; (ii) 

świadczące usługi inwestycyjne i/lub prowadzi działalność inwestycyjną w rozumieniu dyrektywy MiFID; (iii) 

zaangażowane w działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną; (iv) prowadzące działalność gospodarczą 

zbliżoną do określonej w lit. (i), (ii) lub (iii), w tym m.in. instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, 

zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, fundusze emerytalne i programy zbiorowego inwestowania. 
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spektywami zrównoważonego rozwoju (art. 3). Systemy wynagrodzenia wynikowego powinny być 

zindywidualizowane oraz w odpowiedniej proporcji do stałych elementów płacy. Firmy finansowe 

powinny również ustalać maksymalne pułapy poszczególnych zmiennych składników wynagrodzenia, 

a wysokość stałego elementu płacy powinna uwzględniać możliwość niewypłacenia komponentu wy-

nikowego w razie nie spełnienia założonych kryteriów (art. 4). Ponadto, polityka płacowa powinna 

przewidywać środki umożliwiające unikanie konfliktów interesów, a procedury ustalania wynagro-

dzeń powinny być jasne, udokumentowane i wewnętrznie transparentne (art. 5). Zalecenie stawia wy-

maganie, aby funkcjonariusze rady nadzorczej odpowiedzialni za strategię wynagrodzeń, członkowie 

komitetu ds. wynagrodzeń oraz inne osoby uczestniczące w jej opracowaniu i realizacji posiadali od-

powiednią wiedzę specjalistyczną i byli funkcjonalnie niezależni od podległych organów (art. 6). 

 Niebagatelnym novum przewidzianym w analizowanym akcie prawnym jest rekomendacja, 

aby implementacja jego norm została poparta kontrolami organu nadzoru na szczeblu krajowym, który 

powinien dysponować kompetencją wnioskowania o dostęp do wszystkich informacji na temat strate-

gii płacowej przedsiębiorstwa finansowego oraz przeprowadzenia oceny jej zgodności z zaleceniami 

Komisji (art. 9–11 w zw. z motywem (21) preambuły do zalecenia). Obowiązek wdrożenia tego me-

chanizmu spoczywa na państwach członkowskich, które mają zapewnić, że przedsiębiorstwa finanso-

we będą w stanie przekazać aktualne deklaracje na temat wynagrodzeń, zawierające informacje rów-

nież na temat zgodności z zasadami określonymi w zaleceniu 2009/384/WE.
725

 Ponadto, jak wynika z 

dokumentu opisującego ocenę skutków (impact assessment) zaleceń z 2009 r., w ramach monitorowa-

nia efektywności implementacji wszystkich zaleceń dotyczących wynagrodzeń kadry zarządzającej 

Komisja zapowiedziała utworzenie w 2010 r. ogólnoeuropejskiej tabeli prezentującej postępy państw 

członkowskich we wdrażaniu unijnych ram prawnych dla komentowanego obszaru.
726

 

 Na koniec wymaga podkreślenia, że zalecenie 2009/384/WE nie stanowi lex specialis wyłą-

czającego moc wiążącą zaleceń 2004/913/WE, 2005/162/WE oraz 2009/385/WE w stosunku do 

przedsiębiorstw finansowych, lecz powinno być stosowane łącznie z nimi, jako niezależny akt o cha-

rakterze nie tylko komplementarnym, lecz przede wszystkim przewidujący r e ż i m  o  p o d w y ż s z o -

n y m p o z i o mi e  w y ma g a ń  wo b e c  p r o f e s j o na l i s t ó w .
727

 

4.5. Najnowsze zmiany i perspektywy rozwoju prawa unijnego w odniesieniu do regu-

lacji programów opcji menedżerskich 

 W marcu 2009 r. Komisja opublikowała komunikat dotyczący realizacji europejskiego planu 

„naprawy” (Driving European recovery) adresowany do Rady Europejskiej, zapowiadający podjęcie 

dalszych działań legislacyjnych związanych z planem naprawczym dla rynku jednolitego oraz reformą 

sektora usług finansowych, również w celu wymogów administracyjnych narzuconych przez ustawo-

                                                 
725

 Podobnie jak w przypadku zalecenia 2009/385/WE, Komisja wezwała państwa członkowskie do podjęcia 

niezbędnych środków do stosowania omawianego zalecenia w terminie do końca 2009 r. oraz do powiadomienia 

jej o podjętych środkach podjętych zgodnie z niniejszym zaleceniem. 
726

 Commission staff working document accompanying the Commission Recommendation complementing 

Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of 

listed companies and the Commission Recommendation on remuneration policies in the financial services sector 

– impact assessment, SEC(2009) 580, Bruksela, 30.4.2009 r. (dalej: „Ocena skutków regulacji dla zaleceń 

2009/385/WE i 2009/384/WE”), s. 49. 
727

 Por. motyw (10) preambuły do zalecenia 2009/384/WE. 
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dawstwo UE.
728

 Pierwszym krokiem było uchwalenie omówionych zaleceń 2009/384/WE i 

2009/385/WE, jednak scenariusz reformy w obszarach związanych bezpośrednio lub pośrednio z pro-

blematyką programów opcji menedżerskich został zakreślony w dłuższym horyzoncie czasowym. W 

kolejnym dokumencie, komunikacie towarzyszącym zaleceniom z kwietnia 2009 r.,
729

 Komisja zapo-

wiedziała przedstawienie dalszych wniosków legislacyjnych przyznających krajowym organom nad-

zoru uprawnienia do zobowiązywania instytucji finansowych do wdrażania polityki wynagrodzeń 

zgodnej z efektywnym zarządzaniem ryzykiem (effective risk management) oraz zaproponowanie 

pakietu nowelizacji dyrektyw ws. wymogów kapitałowych (Capital Requirements Directive). Zgodnie 

z planami, instytucje kredytowe oraz przedsiębiorstwa inwestycyjne miały zostać zobowiązane do 

prowadzenia polityki wynagrodzeń zgodnej z efektywnym zarządzaniem ryzykiem, a organy nadzoru 

miały otrzymać uprawnienia do podejmowania środków przeciwdziałającym wszelkim nieprawidło-

wościom tych instytucji w omawianym zakresie.
730

 

 Stanowisko, w myśl którego niewłaściwe struktury wynagrodzeń niektórych instytucji finan-

sowych stanowiące bodziec do nadmiernego i nierozważnego podejmowania ryzyka odegrały rolę w 

akumulacji ryzyka, które doprowadziło do kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego z lat 

2008–2009 zostało przedstawione w zielonej księdze Komisji Europejskiej z 2.6.2010 r. w sprawie 

ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz polityki wynagrodzeń (COM(2010)284) oraz 

uchwale Parlamentu Europejskiego z 7.7.2010 r. w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdo-

wych oraz polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009(INI), a także, pośrednio, 

w uchwale Parlamentu Europejskiego z 18.5.2010 r. w sprawie kwestii deontologicznych związanych 

z zarządzaniem przedsiębiorstwem.
731

 

 W dniu 24.11.2010 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę 2010/76/UE w sprawie zmia-

ny dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela 

handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń. Dokument przewi-

                                                 
728

 Komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Realizacja europejskiego planu naprawy 

(Communication for the spring European Council, Driving European recovery), COM(2009) 114 final, Brukse-

la, 4.3.2009 r. 
729

 Komunikat Komisji uzupełniający zalecenie Komisji uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 

2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz 

zalecenie Komisji w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (Communication from the 

Commission accompanying Commission Recommendation complementing Recommendations 2004/913/EC and 

2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies and Commission Re-

commendation on remuneration policies in the financial services sector), COM(2009) 211 final, Bruksela, 

30.4.2009 r. 
730

 Zob. Wniosek z 13.7.2009 r.: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 

2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekuryty-

zacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the 

trading book and for re–securitisations, and the supervisory review of remuneration policies), COM(2009) 362 

final, Bruksela, 13.7.2009 r. 
731

 Odniesienia do tematyki programów opcji menedżerskich znajdują się również w dokumentach, które nie 

zostały objętę tokiem wywodu, tj. (i) zasadach polityki wynagrodzeń Komitetu Europejskich Organów Nadzoru 

Bankowego (CEBS) z 20.4.2009 r.; (ii) sprawozdaniu CEBS w sprawie stosowania na poziomie krajowym nad-

rzędnych zasad polityki wynagrodzeń CEBS z 11.6.2010 r.; (iii) zasadach wynagrodzeń i metodyce oceny stan-

dardów Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego ze stycznia 2010 r.; oraz wspomnianych wcześniej (iv) 

zasadach prawidłowych praktyk w zakresie wynagrodzeń Rady Stabilności Finansowej (FSB) z 2.4.2009 r. oraz 

towarzyszących im normach wdrażania z 25.9.2009 r. (zob. przyp. 718); i (v) raporcie OECD z 11.2.2010 w 

sprawie ładu korporacyjnego i kryzysu finansowego (zob. przyp. 719). 
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duje nowe me c h a n i z my  n a d zo r c z e  wo b e c  p o l i t y k i  w y n a g r o d z e ń  w  i n s t y t u c j a c h  

f i n a n s o w y c h , jako jedną z odpowiedzi na kryzys finansowy z lat 2008–2009.
732

 Zmiany w tym 

obszarze, odnoszące się płac pracowników posiadających istotny wpływ na profil działalności instytu-

cji finansowej, obejmują (i) nałożenie na instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa finansowe wymogu 

zgodności ich polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń ze standardami prawidłowego i skutecznego 

zarządzaniem ryzykiem; (ii) przyznanie organom nadzoru finansowego uprawnień jakościowych (qu-

alitative) lub ilościowych (quantitative) w ramach nadzoru finansowego umożliwiających żądanie 

podjęcia przez daną instytucję finansową działań w celu usunięcia nieprawidłowości w polityce pła-

cowej oraz towarzyszących jej praktykach (prudential oversight); oraz (iii) zagwarantowanie organom 

nadzoru możliwości nakładania kar finansowych lub niefinansowych na instytucje finansowe nieprze-

strzegające unormowania w sferze wynagrodzeń. 

 Ponadto, w dyrektywie 2006/48/WE dodano sekcji 11 do zał. V, zawierającą zbiór wytycz-

nych stanowiących „Politykę wynagrodzeń”. Polityka ta składa się z zasad sformułowanych na zróżni-

cowanym poziomie szczegółowości, lecz odpowiadających najważniejszym rekomendacjom zalecenia 

2009/384/WE, które tym samym w założeniu prawodawcy unijnego stanowić ma komplementarny akt 

uszczegółowiający nowe przepisy.
733

 

 Stosownie do nowego brzmienia dyrektywy 2006/48/WE, w przypadku wynagrodzeń zależ-

nych od wyników podstawą do określenia łącznej wysokości wynagrodzenia powinna być ocena wy-

ników indywidualnych osoby uprawnionej oraz danej jednostki podmiotu gospodarczego, jak również 

w powiązaniu z ogólnymi wynikami instytucji finansowej. Przy analizie indywidualnych wyników 

powinny być brane pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. Ocena wskaźników wynikowych 

powinna odbywać się w cyklu kilkuletnim, tak aby opierała się na założeniach długoterminowych i 

aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia wynikowego była rozłożona na okres uwzględnia-

jący cykl działalności instytucji finansowej i ryzyka z nią związane. Ponadto, proporcja stałych i 

zmiennych składników wynagrodzenia powinna być adekwatnie wyważona, a stałe składniki płacy 

powinny stanowić na tyle istotną część całkowitego wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie 

elastycznej polityki dotyczącej składników zmiennych, w tym niewypłacanie zmiennych składników 

wynagrodzenia. Znaczna część wynagrodzenia wynikowego, nie mniej jednak niż 50%, powinna skła-

dać z akcji, innych podobnych tytułów udziałowych w kapitale instytucji kredytowej bądź powiąza-

nych z nimi instrumentom. Nie powinno być wątpliwości, że w tym ostatnim zakresie chodzi właśnie 

o instrumenty opcyjne. Co więcej, wypłata istotnej części wynagrodzenia opartego na zmiennych 

składnikach, co najmniej jednak 40%, powinna być odroczona na okres nie krótszy niż trzy do pięciu 

lat, oraz właściwie dostosowana do charakteru działalności oraz ryzyk z nią związanych. W przypadku 

zmiennych składników wynagrodzenia opiewających na szczególnie dużą kwotę odroczeniu wypłaty 
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 Przez instytucję finansową projekt dyrektywy rozumie instytucje kredytowe oraz wszystkie przedsiębior-

stwa inwestycyjne, do których zastosowanie znajdują przepisy dyrektywy MiFID. 
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 Więcej informacji na temat projektu nowelizacji dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, zob. 

Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w 

zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorcze-

go polityki wynagrodzeń (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 

Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re–

securitisations, and the supervisory review of remuneration policies), COM(2009) 362 final, Bruksela, 

13.7.2009 r., s. 9–11. 
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podlega co najmniej 60% tej kwoty. Zgodnie z przepisami dyrektywy 2010/76/UE, prawo krajowego 

powinno przewidywać bez uszczerbku dla ogólnych zasad prawa zobowiązań i prawa pracy, możli-

wość zmniejszenia całkowitej kwoty wynagrodzenia zmiennego w sytuacji, gdy instytucja kredytowa 

uzyskuje słabsze lub ujemne wyniki finansowe, jak i zmniejszenia wypłat kwot zarobionych wcze-

śniej, między innymi poprzez obniżenie wynagrodzenia (tzw. malus) lub odebranie wcześniej wypła-

conej premii (tzw. claw-back).
734

 

 Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2010/76/UE państwa członkowskie zostały zobowiązane do 

wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 

wykonania załącznika I pkt 1 w terminie do 1.1.2011 r. W konsekwencji, również polski ustawodawca 

powinien implementować dedykowane przepisy w odniesieniu do instytucji finansowych. 

4.6. Program opcji menedżerskich a wspólnotowe standardy rachunkowości 

4.6.1. Znaczenie standardów rachunkowości dla analizowanej problematyki 

Można wyróżnić kilka zasadniczych argumentów przemawiających za wzmianką o europej-

skich zasadach rachunkowości w kontekście problematyki programów opcji menedżerskich.
735

 Pod-

                                                 
734

 Zob. sekcja 11 pkt 23 lit. g, h, l, o, p, q dyrektywy 2006/48/UE. 
735

 W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że zasady rachunkowości dotyczące prawa spółek zostały 

unormowane w dyrektywach: czwartej, siódmej i ósmej, a zatem stanowią znaczący dział systemowej struktury 

unijnejj regulacji prawa spółek. Warto również odwołać się do poglądów doktrynalnych formułowanych przez 

autorytety europejskiego prawa spółek i rynku kapitałowego wyrażające stanowisko, że ta właśnie grupa przepi-

sów, z uwagi na ich praktyczne znaczenie dla bezpieczeństwa i integralności całego systemu gospodarczego, 

składa się na jeden z najważniejszych działów unormowania europejskiego prawa spółek. Tak K.J. Hopt, Mo-

dern Company and Capital Market Problems: Improving European Corporate Governance after Enron, ECGI 

Law Working Paper 2002, Nr 5; M. Lutter, Europäisches Unternehmensrecht, wyd. 4, Berlin 1996, s. s. 60; w 

podobnym duchu choć bardziej powściągliwie S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 

2007, pkt 4, s. 5, pkt 6, s. 6–7; wątpliwości co do wagi regulacji nie ma również N. Moloney, EC Securities Re-

gulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. II.8, s. 212–215. 

Ponadto nieuzasadnione lub wręcz niewskazane z merytorycznego punktu widzenia wydaje się pominięcie 

części regulacji o istotnym znaczeniu dla analizowanego tematu, zwłaszcza, że zostanie on w tym miejscu jedy-

nie zasygnalizowany. Zaprezentowane wcześniej rozważania przekonywały, że jedną z decydujących przesłanek 

przemawiających za wzrostem zastosowania opcji na akcje w Stanach Zjednoczonych był wynikający z ówcze-

snych zasad rachunkowości brak obowiązku rozliczania kosztów menedżerskich programów opcji na akcje po 

stronie pasywów w bilansie spółki. Oprócz tego, należy pamiętać o przywołanym wcześniej apelu Grupy Eks-

pertów Prawa Spółek o właściwe unormowanie rozliczania kosztów programów wynagrodzenia kapitałowego, w 

tym opcji na akcje, oraz przekonanie Ekspertów, że odpowiednie zasady rachunkowości w tej materii stanowią 

zasadniczy, jeśli nie jedyny sposób ograniczenia nadmiernie wygórowanych wynagrodzeń kapitałowych. Temu 

stanowisku towarzyszyło zalecenie opracowania odpowiednich przepisów prawa rachunkowości na poziomie 

UE (zob. pkt 4.4.2). Godzi się nadmienić, że podobne stanowisko zostało wyrażone w FSAP oraz stanowiło 

istotny element strategii lizbońskiej z 2000 r. Tak N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, 

pkt. II.8.1, s. 213. 

W związku z powyższym można uznać, że przedstawiona regulacja wpisuje się w scenariusz szerokiej re-

formy europejskiej regulacji prawa gospodarczego. Trzeci argument odwołuje się do istotnej wagi praktycznej 

regulacji. Od 1.1.2005 r. ustawa o rachunkowości wymaga sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z 

MSR od emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu, emitentów zamierzających ubiegać się 

lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, jak również jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka 

dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1a–1b RachU). 

Zob. jednak przywołane przez K.J. Hopta wątpliwości niektórych przedstawicieli doktryny na temat zaakcepto-

wania przez prawodawcę europejskiego MSR jako prawa obowiązującego i ewentualnych pytań o konstytucjo-

nalność bezkrytycznej implementacji tak rozbudowanego i doniosłego zestawu przepisów sformułowanych 

przez instytucję prywatną, w:.K.J. Hopt, The European Company Law Action Plan Revisited: An Introduction, 

[w:] K. Geens, K.J. Hopt, The European Company Law Action Plan Revisited, Leuven 2010, s. 9–23. 



 190 

stawowym aktem prawnym unijnego systemu sprawozdawczości finansowej (financial reporting) jest 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe 

standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady.
736

 Zważywszy, że problematyka programów opcji na akcje dotyczy przekrojowo wielu zagad-

nień, wymienić można kilka Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR, international 

accounting standard, IAS) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, 

international financial reporting standard, IFRS) z nią związanych. Niewątpliwie podstawowe zna-

czenie dla unormowania menedżerskich programów opcji na akcje prezentuje MSSF 2 „Płatność w 

formie akcji” (share-based payment). Najważniejszymi międzynarodowymi standardami rachunkowo-

ści regulującymi analizowaną problematykę są MSR 32 „Prezentacja instrumentów finansowych”, 

MSR 19 „Świadczenia pracownicze” oraz MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”.
737

 

4.6.2. MSSF 2 „Płatność w formie akcji” 

 Celem MSSF 2 jest określenie obowiązków sprawozdawczych dotyczących transakcji płatno-

ści w formie akcji lub innych instrumentów kapitałowych z perspektywy przyznającego je podmio-

tu.
738

 Za wspomnianą t r a n s a k c j ę  p ł a t n o ś c i  w  f o r mi e  a k c j i  r o z l i c za n a  w  i n s t r u me n -

t a c h  ka p i t a ł o w yc h , MSSF 2 uznaje transakcję płatności w formie akcji, w której jednostka 

otrzymuje dobra lub usługi w zamian za własne instrumenty kapitałowe, w tym akcje i opcje na ak-

cje.
739

 Standard wymaga w szczególności wykazywania przez spółkę w rachunku zysków lub strat 

oraz w opisie sytuacji finansowej skutków transakcji płatności w formie akcji, w tym kosztów związa-

nych z przyznawania pracownikom o p c j i  n a  a k c j e , przez które rozumie się umowę dającą posia-

daczowi prawo, lecz nie obowiązek, do subskrybowania akcji jednostki po stałej lub możliwej do 

określenia cenie przez określony czas.
740

 MSSF 2 określa w sposób kompleksowy zasady ujmowania 

wartości instrumentów i usług świadczonych wzajemnie w ramach transakcji płatności w instrumen-

tach kapitałowych, wyróżniając szereg sytuacji szczególnych mogących wystąpić w związku z nimi. Z 

pośród nich wymienić można m.in. warunkowe lub bezwarunkowe przyznanie opcji na akcje; 

uwzględnienie warunków nabycia uprawnień oraz innych tego typu wymogów; uwzględnienie odna-

wialności opcji; sytuacje, gdy instrumenty kapitałowe wyceniane są według wartości godziwej oraz 

kiedy wartość godziwa nie może zostać wiarygodnie oszacowana; bądź też modyfikacje terminów i 

warunków, na których instrumenty kapitałowe zostały przyznane, w tym ich anulowanie.
741

  

                                                 
736

 Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 zastąpiło pierwsze rozporządzenie Komisji nr 1725/2003 z 29.9.2003 

r. przyjmującego MSR zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002. 
737

 Szerzej na temat europejskich zasad sprawozdawczości finansowej (financial reporting), zob. N. Molo-

ney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. II.8, s. 212–228. 
738

 Zgodnie z przepisami przejściowymi zapisy standardu należy stosować do instrumentów kapitałowych 

przyznanych po 7.11.2002 r., w stosunku do których nabycie uprawnień nastąpiło lub nastąpi po 1.1.2005 r. 
739

 MSSF 2 „Płatność w formie akcje”, zał. A, Definicje terminów: „transakcja płatności w formie akcji roz-

liczana w instrumentach kapitałowych” (equity–settled share–based payment transaction). 
740

 MSSF 2 „Płatność w formie akcje”, zał. A. Definicja terminu: „opcja na akcje”. 
741

 Istotna wartość MSSF 2 wynika z syntetycznej prezentacji szerokiego spektrum sytuacji zachodzących w 

trakcie realizacji programu wynagrodzenia kapitałowego, co powinno mieć przełożenie na jasne, zrozumiałe i 

transparentne umieszczanie informacji na temat programów opcji menedżerskich w sprawozdaniach finanso-

wych spółek. Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim wytyczne dotyczące szacowania wartości godziwej 

przyznanych instrumentów finansowych oraz określenie wymogów odnośnie m o d e l i  w y c e n  o p c j i  n a  

a k c j e  w  p o d m i o t a c h  n o t o w a n y c h ,  n o w o n o t o w a n y c h  i  n i e n o t o w a n y c h  n a  g i e ł d z i e ,  
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również w przypadku modyfikacji umowy dotyczącej płatności w formie akcji rozliczanej w instrumentach kapi-

tałowych. Interesujące źródło informacji stanowi również zamieszczony w standardzie słowniczek, zawierający 

definicje wykorzystywanych terminów, takich jak opcja na akcje; wartość godziwa; wartość wewnętrzna; dzień 

przyznania; dzień wyceny; instrument kapitałowy; warunek rynkowy; umowa dotycząca płatności w formie 

akcji; czy warunki nabycia uprawnień. Należy mieć jednak na uwadze, że pojęcia te formułowane są w języku 

rachunkowości i jakkolwiek pomocne w interpretacji, niekoniecznie muszą pokrywać się ze znaczeniem stricte 

prawnym. Zob. MSSF 2 „Płatność w formie akcje”, zał. B. Wytyczne dotyczące stosowania standardu. 
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Część III. Pojęcie i przedmiot programu opcji menedżerskich 
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Rozdział V. Pojęcie i treść programu opcji menedżerskich 

5.1. Uwaga ogólna 

 Na wstępie niniejszej pracy uczyniono uwagę, że pojęcie programu opcji menedżerskich na 

gruncie prawa polskiego nie ma charakteru normatywnego, natomiast jego obecność bądź nawet popu-

larność w obrocie, piśmiennictwie oraz „świadomości” opinii publicznej nakazuje nadać mu miano 

operatywnego terminu technicznego (terminus technicus) języka prawniczego. Definicja nominalna 

programu opcji menedżerskich, sformułowana na początku rozprawy (zob. pkt 1.1.4) jako pojęcie 

operatywne na potrzeby prowadzonych do tej pory rozważań, bazowała na jednolitych poglądach w 

piśmiennictwie prawniczym i ekonomicznym kręgu anglosaskiego oraz kontynentalnego, uznających 

za stock option plan program opcji na akcje dla kadry kierowniczej spółki. Należy jednak skonstato-

wać, że powyższe objaśnienie na gruncie prawa polskiego trudno uznać za dostatecznie jasne, gdyż 

termin opcja na akcje utożsamiany jest najczęściej z opcją giełdową będącą derywatem. 

 Zaprezentowane dotychczas dociekania prawnoporównawcze wykazały, że praktycznie w 

każdej z przeanalizowanych jurysdykcji konstrukcja programu opcji menedżerskich ustanawiana jest 

w ramach zróżnicowanych rozwiązań normatywnych, co wynika ze specyfiki krajowych systemów 

prawa spółek i rynku kapitałowego. Na ten stan wpłynęła zwłaszcza okoliczność, że w wielu krajach 

praktyka obrotu wyprzedziła działania legislacyjne i różne instytucje wzorowane na kształt progra-

mów opcyjnych dla kadry zarządzającej były wprowadzane w praktyce w oparciu o stan prawny czę-

sto nieprzystosowany do rozwiązań bazujących na instytucji o ściśle określonych celach gospodar-

czych, wykształconej w ramach prawa amerykańskiego. Oznaczało to, że prawo spółek musiało podą-

żać za nowymi praktykami rynkowymi, tak aby z jednej strony umożliwić jej stosowanie w sposób 

mniej uciążliwy dla spółek i osób uprawnionych, równocześnie jednak zapewniając należytą ochronę 

wszystkim podmiotom, których pozycja prawna może ulec zmianie w wyniku realizacji programu 

opcji menedżerskich. Ponadto należy zauważyć, że we wszystkich krajach proces modyfikacji przepi-

sów regulujących bezpośrednio lub pośrednio omawianą instytucję tylko w ciągu ostatniej dekady 

cechował się stosunkowo dużą dynamiką, jak na warunki trybu legislacyjnego.
742

 Podejmowano i 

wciąż podejmowane są próby dostosowania lub ulepszenia reżimu normatywnego właściwego dla 

programów opcji menedżerskich lub ich otoczenia prawnego. W niektórych przypadkach proces ten 

trudno uznać za zakończony – również w perspektywie potrzeb adaptacji krajowych systemów prawa 

spółek i rynku kapitałowego do zmian wprowadzanych przez prawo europejskie.
743

  

 Niemniej, przeprowadzone rozważania komparatystyczne prowadzą do wniosku, że możliwe 

jest wskazanie istotnych elementów wspólnych konstrukcji programów opcji menedżerskich w prze-

analizowanych systemach prawnych. Teza ta jest uzasadniona zwłaszcza przy uwzględnieniu, że po-

mimo wszelkich różnic w szczegółowym ujęciu strukturalnym poszczególnych instytucji prawnych, 

                                                 
742

 Por. rozważania prawnoporównawcze w rozdz. III. 
743

 Por. rozważania dotyczące prawa europejskiego w kontekście programów opcji menedżerskich w rozdz. 

IV. Przeglądu najnowszych działań legislacyjnych szeregu jurysdykcji w zakresie wynagrodzeń kadry zarządza-

jącej dokunuje J.G. Hill, New Trends in the Regulation of Executive Remuneration, ECGI–Law Working Paper 

No. 142/2010, s. 1–41. 
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rdzeń prawa spółek w odniesieniu do spółki akcyjnej opiera się na szeregu zbieżnych założeń realizo-

wanych za pomocą pozornie odmiennych, lecz w gruncie rzeczy podobnych konstrukcji prawnych.
744

 

 Dodatkowa sfera regulacji wiąże się z działaniami w ramach nurtu tworzenia zasad ładu kor-

poracyjnego, które materializują się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, związane są z implementa-

cją niewiążących wytycznych prawodawcy europejskiego sformułowanych w postaci zaleceń, doty-

czących bezpośrednio analizowanej problematyki. Po drugie, dają się zaobserwować tendencje „samo-

regulacyjne” na różnych poziomach, zarówno ogólnokrajowym, jak i indywidualnym, przybierającym 

postać kodyfikacji dobrych zasad konkretnych spółek. Po trzecie, coraz bardziej widoczna aktywność 

różnych gremiów ponadnarodowych formułujących dodatkowe rekomendacje lub zbiory zasad do-

brych praktyk, adresowanych do przedsiębiorstw z konkretnych sektorów, zwłaszcza usług finanso-

wych.  

 Ponadto, za instytucją programu opcji menedżerskich kryje się sens oraz funkcja gospodarcza 

kształtowane przez rozwój historyczny oraz doświadczenia praktyczne z różnych rynków. Proces „re-

konstrukcji” pojęcia programu opcji menedżerskich w prawie polskim powinien odwoływać się do 

„natury” tej instytucji, do jej właściwości i funkcji, a nie powinien być determinowany jedynie treścią 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa, które zawsze mogą ulec zmianie.
745

 Stąd już na wstępnym 

etapie formułowania założeń dla pojęcia programu opcji menedżerskich w polskim prawie spółek 

aktualizuje się potrzeba podkreślenia z całą mocą kwestii o znaczeniu kluczowym nie tylko dla jego 

poprawnej rekonstrukcji, lecz – przede wszystkim – dla zrozumienia ekonomicznych zasad funkcjo-

nowania tej instytucji oraz zbliżonych do niej programów wynagrodzenia kapitałowego o charakterze 

motywacyjnym. C e n t r a l n a  z a ł o że n i e  p r o gr a mu  o p c y j n e go  d l a  ka d r y  k i e r o wn i c ze j  

s p ó ł k i  a kc y j n e j  w i ą ż e  s i ę  z  p a r a d y g ma t e m p ł a c y  z a  w y n i k i  (pay for performance). 

Taka jest geneza koncepcji wykorzystania stock options jako formy wynagrodzenia osób zarządzają-

cych spółką i z tego założenia wychodzi również prawodawstwo wielu krajów przyznających przepisy 

przyznające preferencje podatkowe osobom otrzymującym wynagrodzenie w ramach odpowiednio 

skonstruowanych systemów motywacyjnych realizowanych na podstawie norm prawa spółek. W tym 

                                                 
744

 W zasadzie w każdej jurysdykcji spółka akcyjna jest odrębną i niezależną osobą prawną typu korporacyj-

nego. Najważniejszą konsekwencją powyższego jest rozdział pomiędzy odpowiedzialnością z majątku osobiste-

go akcjonariusza a odpowiedzialnością do wysokości jego udziału w spółce. W każdym typie spółki akcyjnej 

udziały są podzielone na jednostki reprezentowane w akcjach przyznawanych akcjonariuszom. Akcje emituje 

lub wystawia spółka po opłaceniu ich wartości. Są one zbywalne, choć można w tej materii wprowadzić ograni-

czenia. Kapitałowa struktura spółki akcyjnej zazwyczaj wiąże się z podyktowanym względami pragmatycznymi 

rozdziałem zarządzania przedsiębiorstwem od przysłowiowej „własności” kapitału (co nie jest określeniem pre-

cyzyjnym, gdyż właścicielem kapitału jest tylko i wyłącznie spółka, a akcjonariuszom przysługują uprawnienia 

rezydualne). Por. niedawną a klasyczną już pozycję w literaturze prawniczej, poświęconą „anatomii” prawa 

spółek właśnie w kontekście identyfikacji jego wspólnych instytucji, zob. R.R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, 

L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig, K.J. Hopt, H. Kanda, E.B. Rock, The Anatomy of Corporate Law, A 

Comparative and Functional Approach, wyd. 2, Oxford 2009; J. Armour, H. Hansmann, R.H. Kraakman, The 

Essential Elements of Corporate Law, Oxford Legal Studies Research Paper No. 20/2009; Yale Law, Economics 

& Public Policy Research Paper No. 387; Harvard Law and Economics Research Paper No. 643; K. Pistor, Y. 

Keinan, J. Kleinheisterkamp, M.D. West, The Evolution of Corporate Law. A Cross-Country Comparison, Co-

lumbia Law School Working Paper 2001, Nr 232. W Polsce wzmiankowo na ten temat J. Okolski, J. Modrzew-

ski, Ł. Gasiński, Natura stosunku korporacyjnego spółki akcyjnej, PPH 2000, Nr 7,; J. Okolski, D. Wajda [w:] J. 

Okolski (red.), Prawo handlowe, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 271–276. 
745

 Stanowisko, w myśl którego stabilność prawa nie jest wartością samą w sobie, gdyż prawdziwą wartość 
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kierunku podąża ustawicznie unijna regulacja w obszarze ładu korporacyjnego i takie właśnie są rów-

nież zapatrywania prezentowane w głównym nurcie światowej literatury przedmiotu i w niniejszej 

pracy. Zignorowanie tego aspektu godziłoby w wartość merytoryczną prezentowanych rozważań do 

tego samego stopnia, jak niebezpieczny dla wartości i majątku spółki okazać się może źle skonstru-

owany program opcji menedżerskich. 

 Kolejną kwestią o istotnym znaczeniu podczas analizowania problematyki programów opcji 

menedżerskich jest to, że koncepcja motywacyjnych programów wynagrodzenia kapitałowego została 

przeszczepiona na grunt polskiego prawa dość niedawno.
746

 Procesowi temu zasadniczo nie towarzy-

szyło systemowe dostosowywanie krajowych instytucji prawa spółek do jej wymogów. Ponadto, ory-

ginalnym „dawcą” transplantu są Stany Zjednoczone, czyli kraj o odmiennym systemie prawa spółek. 

Co więcej, nawet z perspektywy Niemiec, jako państwa o tradycyjnie największym wpływie na regu-

lację polskiego prawa spółek, zachodzą istotne różnice w normatywnym ujęciu omawianej instytucji. 

Kalejdoskop powyższych zagadnień rodzi szereg konsekwencji na płaszczyźnie teoretycznoprawnej, a 

z drugiej strony, może wywoływać wątpliwości i trudności dotyczące roli oraz funkcji programów 

opcji menedżerskich w realiach polskich spółek i rynku kapitałowego. 

5.2. Stanowiska w piśmiennictwie na temat programu opcji menedżerskich 

5.2.1. Poglądy na temat przedmiotu programu opcji menedżerskich 

 W piśmiennictwie wyraża się różne stanowiska odnośnie przedmiotu systemów wynagrodze-

nia kapitałowego lub stricte programów opcji menedżerskich. Zgodnie z jedną grupą poglądów, pod-

stawę programów stanowią „opcje na akcje”, którego to pojęcia albo nie tłumaczy się wcale,
747

 lub 

wyjaśnia zwrotem „opcja zakupu akcji”, co oznaczać ma „prawo, lecz nie obowiązek zakupu akcji 

spółki”.
748

 Za opcję na akcje, jako formę wynagrodzenia, uznaje się także opcję jako prawo pochodne, 

będące „umową przyznającą nieodpłatnie prawo do nabycia po upływie pewnego okresu (zazwyczaj 

3–5 lat) oznaczonej liczby akcji po cenie określonej w umowie”.
749

 Innym razem charakter opcji na 

akcje jest wyjaśniany w oparciu o mechanizm klasycznej opcji kupna akcji (call option), w ramach 

którego spółka przyznaje prawo do nabycia określonej liczby akcji po ustalonej cenie w określonym 

momencie w przyszłości
750

 lub poprzez wykorzystanie pojęcia tzw. „motywacyjnych programów opcji 

na akcje (stock options incentive plans)”.
751

 Kolejna grupa poglądów odwołuje się do terminu „opcji 
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menedżerskiej”, którego rozumienie bywa różne. Uważa się, że jest to „uprawnienie do nabycia lub 

objęcia akcji lub udziałów w zarządzanej spółce po określonej cenie, po upływie określonego czasu i 

w wyniku efektywnego zarządzania, z którego menedżer może skorzystać lub nie.
752

 

 Zakres przedmiotowy programu opcji menedżerskich określa się poprzez wskazanie instru-

mentów, które mogą stanowić jego podstawę. Nie budzi wątpliwości możliwość wykorzystania na 

cele programów motywacyjnych warrantów subskrypcyjnych. Wyraźnie się podkreśla, że wdrożenie 

menedżerskich programów opcji na akcje jest jednym z celów, jakie warranty subskrypcyjne pozwala-

ją spółce osiągnąć.
753

 W tym sensie stanowić ona mają element wynagrodzenia motywacyjnego przy-

sługującego menedżerom lub pracownikom spółki, gdyż wartość uprawnień do objęcia albo złożenia 

zapisu na akcje spółki uzależniona jest od wzrostu wartości akcji,
754

 choć nie wyjaśniono w jaki spo-

sób to połączenie ceny opcji z aprecjacją akcji powinno zostać dokonane. Zgodnie z inną opinią, wy-

korzystanie warrantów na potrzeby planów motywacyjnych dla członków kadry kierowniczej lub pra-

cowników spółki jest dostrzegalne w praktyce.
755

 Zapatrywanie o najszerszym zakresie dopuszcza 

oparcie programów opcyjnych na akcjach, obligacjach zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz 

warrantach subskrypcyjnych.
756

 

5.2.2. Poglądy na temat konstrukcji programu opcji menedżerskich 

 Stanowiska w literaturze prezentują różnorodne wizje konstrukcji programów opcji menedżer-

skich. Zgodnie z dominującym nurtem, menedżerskie opcje na akcje są kreowane w ramach warun-

kowego podwyższenia kapitału zakładowego na mocy art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h., przewidującego przy-

znawanie praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za 

wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności przysługujące im z tytułu nabytych uprawnień do 

udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.
757

 Stwierdza się, że „pracownicze lub menedżerskie plany 

opcji na akcje polegają na przyznaniu osobom uprawnionym (pracownikom oraz członkom zarządu i 

rady nadzorczej) prawa do udziału w zysku spółki”.
758

 Zgodnie z podobnym stanowiskiem przyzna-

wanie pracownikom spółki, członkom zarządu lub rady nadzorczej praw do objęcia akcji w warunko-

wym kapitale zakładowym stanowi polską stock option i ma na celu umożliwienie kreowania opcji 

menedżerskich.
759

 Wyrażono również myśl, że wola ustawodawcy w przedmiocie stworzenia ram 

prawnych dla wzmożenia wykorzystania programów opcji menedżerskich wynika m.in. z brzmienia 

art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h., który „stwarza pole do rozwoju opcji menedżerskich”.
760

 Z drugiej jednak 
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strony, w odniesieniu do instytucji z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h., wzmiankuje się raczej o tworzeniu pro-

gramów akcjonariatu pracowniczego i menedżerskiego, pozwalającego na „bezgotówkowym” obej-

mowaniu akcji za wierzytelności.
761

 

 Niemniej, zgodnie z innym stanowiskiem, „z uwagi na liczne wątpliwości interpretacyjne 

dotyczące art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz konieczność poddawania wierzytelności wnoszonych w tym 

trybie na pokrycie akcji badaniu biegłego rewidenta (art. 449 § 3 k.s.h.), programy opcji menedżer-

skich i programy akcjonariatu pracowniczego najczęściej wykorzystują właśnie konstrukcję praw do 

objęcia akcji, o których mowa w art. 448 § 2 pkt 1 lub 3”,
762

 a zatem dotyczącą praw do objęcia akcji 

na podstawie obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych.  

 W ramach innej opinii programy opcji menedżerskich mogą być tworzone w oparciu o nowo-

wyemitowane papiery wartościowe spółki, a także z wykorzystaniem akcji już istniejących w obrocie 

wtórnym, które osoby uprawnione nabywają od spółki.
763

 Stanowisko włączające w zakres programu 

opcji menedżerskich systemy motywacyjne oparte na akcjach własnych znajduje dalsze poparcie w 

piśmiennictwie.
764

 

 Ponadto, przewiduje się możliwość tworzenia programów motywacyjnych polegających na 

zaoferowaniu pracownikom oraz kadrze menedżerskiej spółki opcji nabycia akcji spółki, notowanych 

w regulowanym obrocie wtórnym.
765

 Dostrzega się również, że programy opcji menedżerskich i pra-

cowniczych mogą być konstruowane w oparciu o mechanizm submisji usługowej.
766

 Wyrażono prze-

konanie, że „najczęściej programy opcji menedżerskich są programami wieloletnimi. Plan może być 

zrealizowany jako dodatkowa emisja akcji, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, obligacji 

zamiennych lub warrantów subskrypcyjnych, zamienianych na akcje. Spółka może również skorzystać 

z usług subemitenta – banku lub domu maklerskiego – który obejmie akcje przeznaczone na realizację 

opcji i odstąpi je uprawnionym pracownikom na wcześniej określonych zasadach, po spełnieniu pew-

nych warunków.”
767

 

5.2.3. Poglądy na temat warunków i ceny opcji w ramach programu opcji menedżerskich 

 Brak również jednolitych poglądów w zakresie szczegółowych warunków, jakie powinny 

spełniać opcje nabycia akcji przyznawane w ramach programów motywacyjnych. Według jednego 

zapatrywania głównym celem opcji menedżerskich jest „zainspirowanie menedżerów do efektywnego 
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działania”, przy czym opcja cechuje się specyficznym uwarunkowaniem, gdyż możliwość skorzysta-

nia z niej jest zazwyczaj uzależniona od uzyskania określonego wyniku finansowego, skutecznego 

wprowadzenia produktu na rynek lub innych działań nakierunkowanych na zwiększenie wartości ryn-

kowej spółki, a w efekcie przyrost majątkowy po stronie akcjonariuszy.
768

 W powołanym opracowaniu 

wyrażono jednak inną myśl, którą przez wzgląd na fakt, że pochodzi z jednej z niewielu pozycji trak-

tujących szerzej (choć również „przy okazji”) na temat opcji menedżerskiej warto przytoczyć in exten-

so. Wyrażono bowiem następującą uwagę: „specyfika opcji menedżerskich znajduje swój wyraz w 

tym, że cena nabycia akcji jest zwykle preferencyjna, tzn. znacznie niższa od rynkowej, lub nawet, iż 

nawet menedżer uzyskuje uprawnienie do nieodpłatnego nabycia akcji. Menedżer nigdy nie płaci pre-

mii z tytułu nabycia uprawnień z opcji menedżerskich, bowiem opcja ta ma być motorem jego efek-

tywnego zarządzania, a jej skuteczność jest nagrodą za uzyskanie określonego efektu. W odróżnieniu 

więc od większości kontraktów opcyjnych, wykonania opcji (w ekonomicznym sensie) nie determinu-

je cena rynkowa aktywu będącego jej przedmiotem. W praktyce bowiem menedżer zawsze wykona 

prawa płynące z opcji, bowiem nabycie akcji czy udziałów nieodpłatnie lub po cenie preferencyjnej 

jest dla niego korzystne bez względu na okoliczności. Sytuacja ta w istotnym stopniu odbiega od do-

tychczas uwypuklonego sensu gospodarczego opcji, w założeniach którego wykonanie opcji zależy od 

sytuacji rynkowej w chwili wykonania opcji. Opcja menedżerska jest bowiem z góry „skazana” na 

wykonanie, o ile spełniony zostanie zastrzeżony w jej treści warunek.”
769

 

 Pogląd o preferencyjnej cenie przyznania opcji nabycia akcji nie jest odosobniony. W tym 

kierunku zdąża przekonanie, w myśl którego „celem programów motywacyjnych jest zaoferowanie 

wybranym pracownikom oraz członkom kadry menedżerskiej opcji nabycia, po preferencyjnych ce-

nach, akcji spółki [...]. Konstrukcja prawna programów takiego rodzaju jest oparta na założeniu, że w 

zamian za wkład określonej grupy osób zidentyfikowanych przez spółkę w jej rozwój i wyniki finan-

sowe, przyznaje się im opcje nabycia, po ustalonej cenie (tzw. cena wykonania), w określonych jed-

nostkach czasu, oznaczonej liczby akcji. [...] Oferta nabycia opcji na akcje w ramach programów mo-

tywacyjnych ma charakter uprzywilejowany – cena nabycia akcji jest ustalana na poziomie znacznie 

niższym niż cena rynkowa.”
770

 Stosownie do innego punktu widzenia, „prawa do zakupu akcji po ce-

nie najczęściej preferencyjnej, czyli niższej od rynkowej, ale nie niższej od ceny nominalnej. Są jed-

nak programy, przy których cena objęcia akcji spółki jest równa rynkowej lub nawet wyższa, gdy 

oczekiwany jest szybki wzrost kursu akcji firmy.”
771

 

5.3. Stanowisko własne w kwestii znaczenia pojęcia programu opcji menedżerskich 

5.3.1. Ocena regulacji prawa spółek przewidujących wynagrodzenie kapitałowe dla osób po-

wiązanych ze spółką 

Kodeks spółek handlowych ani prawo rynku kapitałowego nie posługują się pojęciami pro-

gramu opcji menadżerskich. Analiza szczątkowych regulacji ustawowych wskazuje, że prawodawca 
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traktuje instytucję wynagrodzenia kapitałowego w sposób utylitarny, nie nadając na gruncie legis latae 

poszczególnym pojęciom znaczenia normatywnego. Można nawet odnieść wrażenie, że ustawodawca 

nie tylko nie nadał instytucji programu opcji menadżerskich i innych wynagrodzeń kapitałowych toż-

samości normatywnej, ale że brak mu jasnej i sprecyzowanej wizji przedmiotowych instytucji. Obo-

wiązujące akty prawne albo w ogóle nie odwołują się do tego typu konstrukcji lub odnoszą się do nich 

w sposób uproszczony i ogólny, co wynika najpewniej z intencji objęcia zakresem przedmiotowym 

danej regulacji możliwie najszerszej grupy sytuacji i instytucji. Na płaszczyźnie k.s.h. oraz prawa ryn-

ku kapitałowego przepisy dotyczące wynagradzania za pomocą papierów wartościowych wpisane są 

najczęściej w ramy innych instytucji prawa materialnego, jak nabywanie akcji własnych, warunkowe 

podwyższenie kapitału zakładowego, czy sporządzenie prospektu emisyjnego lub sprawozdania finan-

sowego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do 

zorganizowanego systemu obrotu. Unormowania mają zazwyczaj charakter deskryptywny i nie tworzą 

samodzielnych instytucji prawa spółek lub rynku kapitałowego, za wyjątkiem przyznania prawa naby-

cia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale na mocy art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz nabywania akcji 

własnych dla pracowników spółki na podstawie art 362 § 1 ust. 2 k.s.h. Obowiązujące akty wykonaw-

cze do ustaw regulujących rynek kapitałowy posługują się pojęciem programów motywacyjnych i 

premiowych, opartych m.in. na obligacjach i warrantach, które zostało „odziedziczone” po rozporzą-

dzeniach wiążących pod rządami PrPapW. Nie zdecydowano się jednak na utrzymanie w mocy defini-

cji programu motywacyjnego obowiązującej w prawie rynku kapitałowego od 2001 r. do 2005 r. 

5.3.2. Ogólna ocena poglądów z piśmiennictwa na temat programu opcji menedżerskich 

 Na tle przywołanych wypowiedzi z piśmiennictwa oraz przy uwzględnieniu, że stanowią one 

najbardziej reprezentatywną próbę ujęcia tematu zasadnym jest sformułować kilka konstatacji o cha-

rakterze ogólnym. Wokół pojęcia programu opcji menedżerskich zdążyło już narosnąć kilka mitów, 

niedomówień lub nawet fundamentalnych nieporozumień. Brakuje jednolitej nomenklatury, jak rów-

nież utrwalonych i spójnych poglądów, a stanowiska trafne przeplatają się z błędnymi. Wybrane opra-

cowania uwzględniają omawiany temat wzmiankowo lub przy okazji opisu innych instytucji, bądź 

jako tło dla argumentacji na rzecz preferowanej linii wykładni konkretnych przepisów. Wiele zapa-

trywań przewija się w postaci niemal hasłowej i bez głębszego rozwinięcia. Nagminne jest mylenie 

pojęć oraz zaszeregowywanie instytucji o odmiennej naturze lub funkcjach gospodarczych do jednej 

kategorii. W pierwszej kolejności, przyjmuje się często konwencję językową, że podstawą instytucjo-

nalną programów opcji menedżerskich w Polsce są opcje na akcje będące derywatami. Jest to wyraz 

pewnej fikcji, która jest nieuzasadniona i niesłuszna. Giełdowe opcje na akcje są zestandaryzowanymi, 

zbywalnymi pochodnymi instrumentami finansowymi właściwymi dla zorganizowanego obrotu na 

rynku regulowanym. Fundamentalnym nieporozumieniem jest również traktowanie program akcjona-

riatu opartego na prawie do udziału w zysku (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.) jako głównej postaci motywa-

cyjnego programu menedżerskiej „opcji na akcje” lub polskich stock options.
772

 Ponadto, niemal po-

wszechne jest utożsamianie pojęcia program opcji menedżerskich z terminami: program motywacyjny, 

akcjonariat menedżerski, a nawet wynagrodzenie premiowe, przy jednoczesnym braku sprecyzowania 
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 Falsyfikacja tezy, zgodnie z którą instytucja z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. stanowi polską wersję programu 

opcji menedżerskich została dokonana w pkt. 5.4. 
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znaczenia i zakresu tych pojęć. Prowadzi to do pomieszania terminów i posługiwania się nimi jako 

określeniami ekwiwalentnymi bądź zakresowo pustymi, których treść wypełnia się w zależności od 

konwencji, wygody lub celu argumentacji. Za kontrowersyjne należy również uznać wyrażane bez 

dodatkowych zastrzeżeń stwierdzenia, w myśl których cena przyznawania uprawnień opcyjnych po-

winna być ustalana na poziomie preferencyjnym, znacznie niższym od ceny rynkowej akcji stanowią-

cych instrumenty bazowe opcji. 

 Wydaje się, że źródeł zarysowanych nieporozumień należy doszukiwać się w przyczynach 

różnorakiej natury. Przede wszystkim trudności interpretacyjnych może przysparzać niewątpliwie 

skomplikowany charakter prawny zarówno samych „opcji menedżerskich”, jaki i programów, w ra-

mach których są przyznawane. Ponadto, stosunkowo krótkiej historii koncepcji stosowania motywa-

cyjnych programów wynagrodzenia kapitałowego na polskim rynku towarzyszy skąpa regulacja na 

płaszczyźnie prawa spółek oraz niski poziom zasad ładu korporacyjnego w odniesieniu do wewnętrz-

nej sfery standardów ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania systemami wynagradzania. Poza 

tym powierzchowność wiedzy na temat wymogów konstrukcji programów opcyjnych wynikać może z 

nieuwzględnienia rządzących nimi założeń ekonomicznych, a także braku świadomości zagrożeń dla 

spółek i rynku, płynących z wdrażania nieodpowiednio skonstruowanych lub dysfunkcjonalnych „mo-

tywacyjnych” programów opcyjnych. Do tego uwzględnić można również, z jednej strony, niewiedzę 

na temat prawdziwego obrazu stosowania programów opcyjnych w rzeczywistości rynkowej polskich 

spółek oraz konstrukcji uchwalanych systemów, a z drugiej, kształtowanie wyobrażeń na temat pro-

gramów opcji menedżerskich oraz opis tych instytucji w oparciu o nieraz całkowicie sprzeczne z ideą 

„płacy za wyniki” lub patologiczne przykłady z praktyki spółek w tej materii.
773

 

5.3.3. Propozycja zdefiniowania programu opcji menedżerskich 

 Instytucję programu opcji menedżerskich można definiować na kilku płaszczyznach, wyja-

śniając jej znaczenie z punktu widzenia prawa spółek, ładu korporacyjnego, funkcjonalnej, czy też 

formalnoprawnej. 

 Z punktu widzenia p r a wa  ma t e r i a l n e go  przez program opcji menedżerskich należy ro-

zumieć długoterminowy system motywacyjnego wynagrodzenia kapitałowego polegający na przyzna-

niu przez spółkę członkowi jej kadry kierowniczej uprawnienia opcji zakupu określonej liczby akcji 

po oznaczonej cenie wraz z upływem określonego czasu oraz w zgodzie z ustalonymi przez spółkę 

zasadami i warunkami uczestnictwa w programie. Opcyjny charakter przyznanego prawa wyraża się w 

tym, że nie jest ono skorelowane z obowiązkiem, lecz jest zależne od woli nabywcy opcji, co pozwala 

zakwalifikować je jako uprawnienie kształtujące (zob. pkt 6.2.2.2). Program stanowi kompleksową 
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 W powyższym świetle trudno nie odnieść wrażenia, że jeżeli chodzi o teoretycznoprawne zgłębienie kon-

cepcji motywacyjnego wynagradzania członków władz spółki za pomocą instrumentów kapitałowych, w tym 

opcji nabycia akcji, część stanowisk formułowanych w polskim piśmiennictwie wydaje się nie tylko nie dostrze-

gać kierunków rozwoju światowej literatury przedmiotu z ostatnich trzydziestu lat (tj. co najmniej od chwili 

opublikowania studium Mecklinga i Jensena z 1976 r.), lecz również pomija skutki przenikania teoretycznych 

koncepcji efektywnego wynagradzania do praktyk spółek na rynkach krajów rozwiniętych oraz polskim w ciągu 

ostatnich dwóch dekad. Ten ostatni fenomen stanowi najmocniejszy kontrargument dla ewentualnej tezy, że 

wywody z piśmiennictwa amerykańskiego lub zachodnioeuropejskiego nie mają znaczenia dla polskich instytu-

cji z uwagi na różnice w systemach prawnych. Zob. W.H. Meckling, M.C. Jensen, Theory of the Firm..., op. cit. 

[przyp. 164], s. 305–360. 
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konstrukcję prawną, gdyż składa się na niego ciąg czynności prawnych i zdarzeń faktycznych wystę-

pujących w różnej sekwencji w trakcie procedury przyznawania menedżerskich opcji nabycia akcji. 

Koncepcyjną podbudowę programu opcji menedżerskich stanowi jego funkcja motywacyjna zasadza-

jąca się przede wszystkim na stworzeniu takiej relacji pomiędzy wartością opcji w dniu jej przyznania 

a ceną nabycia akcji spółki w przyszłości, że wykonanie prawa opcji będzie uzależnione od osiągnię-

cia odpowiedniego wzrostu wartości akcji na przestrzeni wyznaczonego czasu. Na strukturę programu 

opcji menedżerskich składa się właściwy zakres podmiotowy, czyli odpowiedni dobór jego uczestni-

ków, oraz przedmiotowy, czyli zastrzeżenie szeregu wymogów, których dochowanie w perspektywie 

długoterminowej determinuje oraz samo w sobie stanowi warunek sine qua non możliwości realizacji 

prawa nabycia akcji ucieleśnionego w opcji. 

 Przekładając powyższe na „język formalny” można stwierdzić, że program opcji menedżer-

skich stanowi złożoną sytuacją prawną rozgrywającą się wokół wieloelementowego stosunku prawne-

go opcji nabycia akcji w ramach relacji podmiotowej pomiędzy spółką a osobą uprawnianą ze stosun-

ku opcji, przy możliwym udziale podmiotów trzecich (np. subemitenta). Program opcji menedżerskich 

konstytuuje wiązka czynności prawnych i zdarzeń faktycznych, zapewniających ramy konstrukcyjne 

przyznawania uprawnień o charakterze opcyjnym przy zastrzeżeniu szeregu kryteriów o zróżnicowa-

nym charakterze. Na złożony zbiór czynności prawnych wchodzących w ramy analizowanej struktury 

prawnej składa się szereg świadczeń osoby uprawnionej oraz spółki, w które per se wkomponowanych 

jest wiele dających się oddzielić zachowań.
774

 Ich funkcjonalne powiązanie jest jednak na tyle istotne, 

że przemawia za ich zakwalifikowaniem jako odrębnej i autonomicznej instytucji prawa spółek. Klam-

rami spinającymi jej zakres jest, z jednej strony, funkcja ekonomiczna, a z drugiej, konieczność 

ochrony interesów stron stosunku prawnego opcji nabycia akcji. 

 Na płaszczyźnie ł a d u  ko r p o r a c y j n e g o  przez program opcji menedżerskich można ro-

zumieć narzędzie minimalizacji negatywnych aspektów problemów agencyjnych w relacjach pomię-

dzy grupami interesów w ramach spółek kapitałowych, zmierzające do ujednolicenia celów członków 

kadry kierowniczej z interesami akcjonariuszy poprzez stworzenie zarządcom spółki systemu zachęt 

do podejmowania wysiłków na rzecz zwiększania wartości spółki, co powinno znaleźć przełożenie na 

ich prywatną korzyść majątkową. Głównym założeniem programu opcji menedżerskich jest paradyg-

mat „płacy za wyniki”, który ma się przyczyniać do kreacji tzw. „(oświeconej) wartości dla akcjona-

riuszy”.
775

 

 W ujęciu f u n kc j o n a l n y m  program opcji menedżerskich można spostrzegać jako unikalne 

wykorzystanie określonego katalogu instrumentów prawnych w konkretnej konstelacji podmiotowej, 

które poprzez powiązanie ze ściśle wyznaczonymi celami ekonomicznymi, tworzy w danym otoczeniu 

normatywnym odrębną i autonomiczną instytucję prawną o określonej funkcji gospodarczej. 

W kontekście f o r ma l n o p r a w n y m  na program opcji menedżerskich składa się szereg do-

kumentów ustalających zakres oraz treść uprawnień i obowiązków podmiotów zaangażowanych w 
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 Por. uwagę i literaturę w przyp. 936. 
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 Szerzej na temat koncepcji wartości dla akcjonariuszy w kontekście programów opcji menedżerskich, 

zob. A. Rappaport, Shareholder Value. Ein Handbuch fur Manager und Investoren, Stuttgart 1999; M.C. Jensen, 

Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, Journal of Applied Corporate 

Finance 2010, Vol. 22, Nr 1, s. 32–42; A. Cwynar, W. Cwynar, Menedżerskie akcje i opcje zakupu akcji a 

wartość dla akcjonariuszy, Przegląd Organizacji 2003, Nr 6. 
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jego realizację. Podstawę formalną stanowią przede wszystkim regulamin programu opcji menedżer-

skich ustalający zasady przyznawania opcji nabycia akcji, umowy opcyjne, wymagane prawem akty 

korporacyjne, zwłaszcza uchwały spółki, lista uczestników programu opcji menedżerskich lub kryteria 

ich doboru, wzory dokumentów dotyczących obejmowania i realizacji praw z opcji oraz papierów 

wartościowych nabytych w ramach programu, a także wnioski i formularze rejestracyjne do KRS. 

5.3.4. Elementy przedmiotowo istotne modelowej konstrukcji programu opcji menedżerskich 

5.3.4.1. Charakterystyka ogólna 

 Samo pojęcie program opcji menedżerskich nie ma zbyt wielu walorów informacyjnych tak 

długo, jak nie zostanie mu nadana tożsamość normatywna. Instytucję tę cechuje niejednolita natura 

jurydyczna, do czego przyczynia się w pierwszej kolejności zróżnicowany katalog instrumentów słu-

żących do jej realizacji. W konsekwencji opis programu opcji menedżerskich musi się koncentrować 

na dekodowaniu substratu jego mo d e l u . Zasadnym jest zatem podjąć próbę określenia zestawu uni-

kalnych cech właściwych modelowi programu opcji menedżerskich, które stanowić będą katalog jego 

„essentialia negotii”. Proces ten dotyczyć będzie przede wszystkim treści, konstrukcji oraz zestawu 

podstawowych cech programu menedżerskich opcji nabycia akcji, jak również elementów pożądanych 

z perspektywy standardów corporate governance.  

 Na treść programu opcji menedżerskich z punktu widzenia modelu konstrukcyjnego składają 

się (i) menedżerska opcja nabycia akcji; (ii) odpowiedni zakres podmiotowy programu; (iii) wyłączo-

na zbywalność uprawnień opcyjnych; (iv) okres nabywania uprawnień; (v) warunki nabywania 

uprawnień; (vi) ograniczona zbywalność papierów wartościowych (akcji) nabytych w wykonaniu 

opcji; (vii) ryzyko utraty uprawnienia opcyjnego; oraz (viii) obowiązek zwrotu uzyskanych korzyści. 

Godzi się przy tym poczynić uwagę natury metodologicznej, że wymienione elementy konstytuują 

wzorzec programu na płaszczyźnie f u n kc j o n a l n e j  a nie normatywnej, której szczegółowe rozwa-

żania zostaną poświęcone w rozdziałach VII–IX. Zaprezentowany model stanowi swoistą matrycę 

wyznaczającą ramy instytucji, której treść normatywna powinna być następnie wypełniana przez od-

powiednie zastosowanie konkretnych narzędzi prawnych w sposób odpowiadający „duchowi” pro-

gramu opcji menedżerskich oraz umożliwiający osiągnięcie celów gospodarczych przyświecających 

tej instytucji. 

5.3.4.2. Opcja nabycia akcji jako centralna instytucja programu opcji menedżerskich 

 Centralną instytucję programu opcji menedżerskich stanowi o p c j a  n a b y c i a  a k c j i . Z 

uwagi na złożony charakter tego instrumentu prawnego oraz relacji pomiędzy opcją jako konstrukcją 

cywilnoprawną a opcją w rozumieniu pochodnego instrumentu finansowego, wyjaśnieniu jego natury 

jurydycznej poświęcono rozważania w rozdz. VI. W tym miejscu należy natomiast stwierdzić, że pod 

pojęciem tym należy rozumieć prawo majątkowe ex contractu oparte na konstrukcji obligacyjnej 

czynności prawnej, uprawniające do nabycia papierów wartościowych, w wykonaniu umowy opcyjnej 

i przy spełnieniu jej warunków. Jądro prawa opcji nabycia akcji stanowi wyizolowana opcja call 

uprawniająca do nabycia w oznaczonym czasie akcji po cenie uprzednio ustalonej lub obliczonej na 

podstawie szczegółowo opisanej metody. Prawo opcyjne może zostać inkorporowane w „nośniku” 
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materialnym, którym w zależności od sytuacji prawnej może być instrument finansowy, papier warto-

ściowy, znak legitymacyjny lub dokument o zwykłej funkcji dowodowej. „Menedżerski” charakter 

opcji charakteryzuje jej zakres podmiotowy, gdyż mowa o instrumentach przyznawanych członkom 

kadry kierowniczej spółki. 

Inherentnym elementem treści menedżerskiej opcji nabycia akcji jest wkomponowany w nią 

mechanizm wzrostu jej wartości (a p r e c j a c j a ), który polega na możliwości uzyskania korzyści z 

wykonania opcji przy założeniu, że dochodzi do wzrostu wartości prawa majątkowego ucieleśnionego 

w opcji poprzez zmianę wartości jej instrumentu bazowego w relacji do ceny przyznania/wykonania 

opcji. W takiej sytuacji zyskiem opcjobiorcy jest „nadwyżka” z opcji stanowiąca różnicę między ceną 

rynkową nabycia instrumentu bazowego (tj. akcji) a ceną nabycia lub wykonania opcji. Uzyskanie 

wzrostu wartości opcji powinno być zasadniczo pochodną długoterminowego charakteru prawa drze-

miącego w instrumencie opcyjnym. Upraszczając, zyskiem z posiadania opcji na akcje dla osoby 

uprawnionej w momencie ich wykonania jest różnica między ceną rynkową akcji a ceną nabycia opcji. 

W spółkach publicznych wymiernym wskaźników wzrostu wartości akcji jest kurs notowanych na 

giełdzie walorów spółki. Spółki niepubliczne muszą wykorzystywać inne kryteria aprecjacji niż gieł-

dowy kurs akcji własnych.
776

 

Odwołując się do prawnoekonomicznej konstrukcji opcji nabycia akcji należy stwierdzić, że 

istnieją trzy zasadnicze możliwości ustalenia relacji pomiędzy ceną wykonania opcji
777

 wobec warto-

ści akcji stanowiących ich instrument bazowy w dniu przyznania opcji. Po pierwsze, cena opcji może 

zostać ustalona na poziomie wartości rynkowej (market value) lub, w jej braku, wartości godziwej
778

 

(fair value) akcji. W tym przypadku opcja ma charakter at-the-money i jest określana mianem opcji 

bez dyskonta (non-discounted option). Po drugie, cena opcji może być niższa od wartości rynkowej 

bądź godziwej akcji, w rezultacie czego jest mowa o opcji in-the-money. W zakresie problematyki 

programów opcji menedżerskich taki mechanizm nazywany jest opcją z dyskontem (discount option). 

Po trzecie, cena opcji może być wyższa, w efekcie czego powstaje opcja out-of-the-money. W tej sytu-

acji będziemy mieli do czynienia z opcją premium (premium options).
779

 

Menedżerska opcja nabycia akcji jest uprawnieniem samoistnym, gdyż w skonkretyzowanej 

postaci stanowi instrument sui generis o określonej wiązce praw i obowiązków z nią związanych oraz 

nakierunkowany na spełnienie określonej funkcji gospodarczej. Niemniej, tak ukształtowane prawo 

opcyjne ma charakter „przejściowy” (tranzytywny), którego finalnym stadium jest podjęcie przez 
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 Zob M. Bielecki, Opcja menedżerska – forma motywacji i wynagradzania członków zarządu, 

Pr.Przedsięb. 18/2005 z 2.5.2005, s. 16 i n. Por. szerzej klasyfikację ekonomicznych wskaźników nabywania 

uprawnień w pkt. 5.3.4.6.3. 
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 Przez cenę wykonania opcji rozumieć należy w tym przypadku cenę wykonania prawa objęcia akcji ucie-

leśnionego np. w warrancie subskrypcyjnym, zgodnie z regulacją art. 451 k.s.h., co w zależności od ustaleń 

danego programu może również odpowiadać pojęciu ceny emisyjnej akcji w kapitale warunkowym. Od ceny 

wykonania opcji należy odróżnić jej wartość oszacowywaną na podstawie wartości godziwej lub według spe-

cjalnych formuł matematycznych. (zob. MSSF 2, pkt. B4–B25). 
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 Pod pojęciem „wartość godziwa” rozumie się kwotę, za jaką instrument kapitałowy mógły zostać wymie-

niony na warunkach rynkowych, pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi 

stronami transakcji. Zob. MSSF 2, załącznik A: definicje terminów. 
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 Por. rozważania na temat konstrukcji opcji na akcję przedstawione w pkt 1.1.5.3. W rodzimej literaturze 

prawniczej zagadnienie opłacalności wykonania prawa objęcia akcji w kapitale warunkowym w kontekście wy-

konania opcji opracował wcześniej M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warsza-

wa 2004, s. 318–320. 
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osobę uprawnioną decyzji odnośnie nabycia własności akcji, uzależnione od spełnienia zastrzeżonych 

warunków lub osiągnięcia wyników, składających się na treść czynności prawnej leżącej u podstaw 

stosunku opcyjnego. 

Menedżerską opcję nabycia akcji cechuje co prawda niejednolita natura jurydyczna, lecz co do 

zasady nie jest ona giełdową opcją akcyjną. Nie przewiduje ona obowiązku zapłaty p r e mi i  o p c y j -

n e j , co odróżnia ten instrument od klasycznej opcji giełdowej. Celem opcji menedżerskiej nie jest 

zabezpieczenie przed ryzykiem nieoczekiwanego spadku lub zwyżki ceny papierów wartościowych 

stanowiących instrument bazowy, w związku z czym osoba uprawniona nie jest zobowiązana do za-

płaty kwoty premii dla zrekompensowania samego faktu przyznania opcji. Jednocześnie swoistą 

„premią”, do której świadczenia jest ona zobowiązana jest praca na rzecz pomnożenia wartości spółki 

i dążenie do realizacji założeń programu motywacyjnego. Z uwagi na swoją funkcję, menedżerska 

opcja nabycia akcji nie dopuszcza możliwości hedgingu, czyli zabezpieczenia przed ryzykiem utraty 

wartości opcji.
780

 

 W kontekście stanowiska, w myśl którego prawo opcji stanowi postać uprawnienia, które nie 

może zostać skutecznie odwołane przez podmiot przyznający opcję,
781

 należy zasygnalizować kolejne 

odchylenie natury menedżerskiej opcji zakupu akcji od klasycznej opcji. Nie można bowiem wyklu-

czyć, że w dokumentach konstytuujących program motywacyjny zostanie zastrzeżona możliwość od-

wołania lub anulowania przez spółkę uprawnień opcyjnych w ściśle oznaczonych przypadkach i w 

interesie spółki. 

5.3.4.3. Odpowiedni zakres podmiotowy programu 

 Z a k r e s  p o d mi o t o w y  programu opcji menedżerskich wyznaczony jest przez krąg osób, 

którym spółka przyznaje opcyjne uprawnienie nabycia akcje na zasadach określonych w regulaminie 

programu oraz indywidualnych umowach opcyjnych. Kryterium podmiotowe ma węzłowy charakter 

podczas projektowania konstrukcji konkretnego systemu motywacyjnego, gdyż dobór jego uczestni-

ków spełnia rolę wstępnej przesłanki warunkującej zasadność wdrożenia programu, sens poszczegól-

nych warunków gospodarczych oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych w nim celów. 

Wpływ kryterium podmiotowego na konkretną treść programu przejawiają się w również w zróżnico-

waniu oferty, a zwłaszcza ilości opcji proponowanych osobom uprawnionym, w zależności od ich 

zaszeregowania merytorycznego w hierarchii kadry kierowniczej.
782

 

 Plany wynagrodzeń kapitałowych bazujące na opcjach mają szczególny walor właśnie w 

przypadku adresowania ich do członków władz spółki. Uznaje się, że mechanizm aprecjacji stanowią-

cy inherentny element natury opcji nabycia akcji może być szczególnym motywatorem dla osób mają-
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 Zob. Final Report of the Expert Group on Employee Stock Options z 2003 r. [przyp. 100], s. 13; L.A. 

Bebchuk, J.M. Fried, Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Cam-

bridge–London 2004, s. 176–177; L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Paying for long–term performance, Harvard Law 

School Discussion Paper No. 658 (2010), (zob. http://ssrn.com/abstract=1535355), s. 36–39. 
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 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 121–122. 
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 Czynnik podmiotowy stanowi więc element przedmiotowo istotny programu opcyjnego. Przemawia on na 

rzecz rozróżnienia systemów motywacyjnych dedykowanych kadrze kierowniczej spółki oraz tych o zdecydo-

wanie szerszym zakresie uczestników, obejmujących ogół lub większość pracowników przedsiębiorstwa. Odpo-

wiada to podziałowi na programy opcji menedżerskich i pracowniczych, z których te drugie, jak była mowa 

wcześniej, pozostają poza zakresem problematyki niniejszej pracy. 

http://ssrn.com/abstract=1535355
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cych bezpośredni wpływ na zarządzanie spółką, prowadzących jej sprawy, a także ponoszących od-

powiedzialność za jej losy, które podejmując wysiłki na rzecz zwiększenia wartości spółki zyskują 

przy tym osobiste korzyści majątkowe. Dlatego właśnie zgodnie z teorią efektywnego wynagradzania 

za pomocą instrumentów kapitałowych, szczególne znaczenie ma przyznawanie opcji na akcje preze-

sowi zarządu, członkom zarządu oraz innym osobom posiadającym kompetencje lub wiedzę o klu-

czowym bądź strategicznym znaczeniu dla spółki. 

Osobną kwestią jest uwzględnianie w gronie uczestników programu motywacyjnego opartego 

na opcjach nabycia akcji członków organów nadzorujących. Na gruncie obowiązującej regulacji prawa 

spółek i ładu korporacyjnego możliwość taka nie jest wykluczona, mimo, że przeciwko niej opowiada 

się zalecenie 2009/385/WE (art. 4 ust. 4). Sprawa nie jest oczywista, wywołuje wątpliwości i bywa 

różnie oceniana w przeanalizowanych dotychczas jurysdykcjach, zwłaszcza niemieckiej, francuskiej i 

brytyjskiej. Ocena zagadnienia w warunkach polskich zależy od szeregu okoliczności. Zazwyczaj 

przyjmuje się jednak, że opcje nabycia akcji nie powinny stanowić składnika wynagrodzenia człon-

ków rady nadzorczej mających spełnić przesłanki niezależności.  

5.3.4.4. Niezbywalność menedżerskiej opcji kupna akcji 

 Jedną z kluczowych konsekwencji funkcji motywacyjnej systemów opcyjnych jest wymóg, 

aby uprawnienie przyznane w ramach programu przysługiwało jedynie osobie będącej jego uczestni-

kiem. Jest to szczególnie istotne w przypadku członków kadry kierowniczej spółki, na których spo-

czywa odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz związany z tym zespół obowiązków. 

Sama opcja nabycia akcji powinna być więc w zasadzie n i e z b y wa l n a , gdyż oferta udziału w pro-

gramie ma charakter zindywidualizowany, a czynnik personalny odgrywa pierwszorzędną rolę w 

ukształtowaniu jej treści.
783

 Możliwość zbycia prawa majątkowego ucieleśnionego w instrumencie 

opcyjnym stanowiłaby zaprzeczenie podstawowego założenia programu, jakim jest długoterminowe 

związanie interesu konkretnej osoby ze spółką poprzez realizację założeń mających na celu zwiększe-

nie jej wartości, znajdujące następnie przełożenie na pomnożenie zysku uczestnika programu motywa-

cyjnego. Pogląd ten nie budzi wątpliwości w literaturze przedmiotu oraz jest sformułowany w mię-

dzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej.
784

 Założenia konkretnego programu mogą 

jednak dopuszczać dziedziczenie praw opcyjnych. Wyłączona zbywalność uprawnienia przyznawane-

go w ramach programu opcji menedżerskich stanowi najbardziej dystynktywną cechę przemawiającą 

za odróżnieniem opcji menedżerskiej od standaryzowanej giełdowej opcji na akcje, która jest zbywal-

nym instrumentem finansowym.  

5.3.4.5. Okres nabywania uprawnień 

 O k r e s  n a b y w a n i a  u p r a w n i e ń  (vesting period) konstytuuje element przedmiotowo 

istotny menedżerskiej opcji nabycia akcji, a przez to również przyznającego ją programu. Wykonanie 
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 Zob. B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 416; Final 

Report of the Expert Group on Employee Stock Options z 2003 r., [przyp. 100], s. 13. 
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 A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, E. Poutsma, J. Sesil, Theoretical study on stock options in small and me-

dium enterprises. Final Report to the European Commission, Manchester 2002, s. 22; Final Report of the Expert 

Group on Employee Stock Options z 2003 r. [przyp. 100], s. 13. Zob. również MSSF 2 „Płatność w formie ak-

cji”, pkt B4, B9 i B16. 
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uprawnień ucieleśnionych w opcji nabycia akcji powinno być zdeterminowane upływem czasu, w 

trakcie którego opcje „dojrzewają” do realizacji. Jak wynika z zaprezentowanych wcześniej rozważań 

prawnoporównawczych, standardy corporate governance zalecają, aby minimalny okres nabywania 

uprawnień wynosił od trzech lub czterech lat, natomiast zalecenie 2009/385/WE wymaga, aby wyko-

nanie praw z opcji na akcje lub jakichkolwiek innych praw nabycia akcji bądź wynagrodzenia na pod-

stawie zmian cen akcji nie było możliwe przez trzy lata od ich przyznania (art. 4.1. zd. 2 zalecenia 

2009/395/WE). 

 Okres nabywania uprawnień do wykonania menedżerskiej opcji nabycia akcji powinien zostać 

ustalony jako konkretny przedział czasu (np. kilka lat). Niemniej, niewykluczone jest również doko-

nanie zastrzeżeń szczególnych, dotyczących sytuacji wyjątkowych i podyktowanych względami go-

spodarczymi. Mogą one polegać na przyspieszeniu nabycia uprawnień z opcji w związku z wystąpie-

niem określonego wydarzenia, np. finalizacji konkretnej, znaczące transakcji gospodarczej lub osią-

gnięcie celu, dla którego dana osoba została zatrudniona, np. przejęcie spółki konkurencyjnej, połą-

czenie spółek (tzw. change of control clause), osiągnięcie wysokiego wyniku ekonomicznego etc. 

5.3.4.6. Warunki nabywania uprawnień 

5.3.4.6.1. Cel i ogólna klasyfikacja warunków nabywania uprawnień 

 Kolejnym elementem konstrukcji programu opcji menedżerskich powinno być uzależnienie 

możliwości wykonania opcji nabycia akcji od spełnienia szeregu przesłanek (vesting require-

ments/conditions). Wymogi związane z nabywaniem uprawnień przemawiają za określaniem opcji 

menedżerskich mianem „złotych kajdan” („golden handcuffs”), gdyż ich celem jest również stworze-

nie zachęty do utrzymania stosunku zatrudnienia, od czego a limine uzależniona jest sama ewentual-

ność odniesienia korzyści ze wzrostu wartości opcji. Jest to kategoria pojemna, w ramach której nastę-

puje dalsza dywersyfikacja. Wyróżnić należy przede wszystkim kryteria indywidualne, tj. związane z 

osobą uprawnioną, oraz ekonomiczne, czyli wymagające osiągnięcia określonych wyników gospodar-

czych. 

5.3.4.6.2. Kryteria indywidualne 

 Podstawowym kryterium indywidualnym aktualizującym i pozwalającym utrzymać uprawnie-

nie do realizacji prawa opcji nabycia akcji jest nieprzerwane świadczenie pracy lub usług na rzecz 

spółki przez cały okres nabywania uprawnień (tzw. service condition). W wypadku wygaśnięcia man-

datu, rozwiązania stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego definitywnego zakończenia świadczenia 

usług przez uczestnika programu odpada bowiem podstawowa przesłanka jego wykonania, jaką jest 

długoterminowe związanie interesu członka władz spółki z celami przedsiębiorstwa i jego akcjonariu-

szy. Warunki programu opcji mogą przewidywać jednak możliwość wykonania opcji przez z góry 

określony i limitowany czas (np. od jednego do trzech miesięcy) po ustaniu świadczenia usług na 

rzecz spółki, jeżeli uczestnik nabył już uprawnienie do wykonania opcji. 

 W praktyce umowy opcyjne przewidują również dodatkowe zastrzeżenia skierowane do 

uczestników programu. Obejmują one przykładowo wymóg braku skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu w wyniku działalności na szkodę spółki, przestrzeganie zakaz prowadzenia działalności konku-
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rencyjnej, brak naruszeń bądź ciężkich naruszeń obowiązków wynikających ze stosunku służbowego, 

czy też przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa lub służbowej. 

5.3.4.6.3. Kryteria ekonomiczne 

 Następny element treści programu opcji menedżerskiej warunkujący wykonanie opcji stano-

wią k r y t e r i a  w yn i k o w e  (performance measurements), będące założeniami o charakterze moty-

wacyjno-ekonomicznym. Są one kluczowym warunkiem powodzenia programu oraz czynnikiem 

wpływającym na sens i rezultaty jego uchwalenia. Powinny być one zróżnicowane w zależności od 

branży, wielkości przedsiębiorstwa czy celów, do jakich zmierza ustanowienie programu opcyjnego. 

Wymaga podkreślenia, że również zgodnie z zaleceniem 2009/385/WE wykonanie uprawnień opcyj-

nych powinno być uzależnione od warunków zdeterminowanych przez wymierne, sprecyzowane kry-

teria związane ściśle z wynikami przedsiębiorstwa (art. 4.1. w zw. 3.2.). W ramach tej kategorii wy-

różnić można mierniki wewnętrzne – uwarunkowane od wewnętrznej sytuacji lub wyników spółki, lub 

zewnętrzne – zorientowane na mierniki rynkowe, niepowiązane funkcjonalnie ze spółką. Według od-

miennej klasyfikacji ekonomiczne warunki nabywania uprawnień dzieli się na rynkowe (market condi-

tions) oraz nierynkowe (non-market performance conditons).
785

 

 W s k a źn i k i  r y n k o we , na których opierać się może konstrukcja danej opcji menedżerskiej 

obejmują przede wszystkim osiągnięcie określonej wartości (i) zysku przypadającego na jedną akcję 

(earning per share, EPS);
786

 (ii) całkowitego zysku dla akcjonariuszy (total shareholders’ return); (iii) 

zysku netto (net earnings); (iv) wzrostu ceny rynkowej akcji; (v) zysku operacyjnego przed potrące-

niem odsetek (od zaciągniętych kredytów), podatków, deprecjacji i amortyzacji (earnings before inte-

rests, taxes, depreciation and amortization, EBITDA); (vi) zysku operacyjnego, tj. dochód przed po-

trąceniem odsetek i podatków (earnings before interests and taxes, EBIT); (vii) wskaźnika kapitaliza-

cji, tj. zysku na akcję podzielonego przez cenę akcji (earnings to price ratio, capitalization ratio); 

(viii) ustalonej wartości wewnętrznej opcji (intrinsic value); (ix) wskaźnika bazującego na cenie ryn-

kowej akcji w porównaniu do indeksu cen innych spółek; (x) planowanego wzrostu przychodów; (xi) 

dywidendy; czy (xii) ustalonego udziału w rynku. 

 Do wskaźników ekonomicznych, na które zorientowane mogą zostać opcje menedżerskie na-

leżą m.in. najważniejsze w s p ó ł c z y n n i k i  r e n t o w n o ś c i ,  np. (i) wskaźnik zwrotu z inwestycji 

(return on investment, ROI); (ii) wskaźnik rentowności aktywów (return on assets, ROA); (iii) wskaź-

nik rentowności kapitału własnego, tj. zwrot z kapitału własnego, czyli „zysk netto” do „kapitał wła-

sny” (return on equity, ROE), (iv) wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (return on sales, ROS); (v) 
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 Przedstawiona w tym punkcie lista wskaźników ma charakter jedynie przykładowy i nie jest wyczerpują-

ca. Dokładny przegląd wskaźników ekonomicznych, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby programu 

opcji menedżerskich prezentuje B. Ellig, Executive Pay Plan Financial Measurements, Compensation & Benefits 

Review 2008, vol. 40, issue 5, s. 42–50; B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New 

York 2007, s. 41–75. Por. również Raport Ernst & Young nt. programów opcji menedżerskich z 2008 r., s. 15, 

18–19. 
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 Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie KE na potrzeby sporządzenia zaleceń 2009/385/WE i 

2009/384/WE z 2009 r. zysk przypadający na jedną akcję (EPS) jest przeważającym wskaźnikiem ekonomicz-

nym stosowanym przez spółki w Europie. Zob. ocena skutków regulacji dla zaleceń 2009/385/WE i 

2009/384/WE, [przyp. 726], s. 10. 
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wskaźnik rentowności sprzedaży netto (net profit margin, NPM); oraz (vi) stopa zwrotu z WIG (średni 

kurs zamknięcia WIG z określonej liczby sesji giełdowych w danym roku). 

 K r y t e r i a  n i e f i n a n s o w e  (non-financial criteria) mogą odgrywać istotną rolę w projekto-

waniu założeń programu opcji menedżerskich. Dzięki ich odpowiedniemu umodelowaniu lub kombi-

nacji ze wskaźnikami stricte finansowymi spółka może nadać założeniom konkretnego programu mo-

tywacyjnego charakter długoterminowej kreacji jej wartości ekonomicznej, wizerunku rynkowego lub 

wzmocnienia kapitału ludzkiego. Z perspektywy aksjologii prawa spółek taka koncepcja stanowi wy-

raz udoskonalonej wersję paradygmatu „wartości dla akcjonariuszy”, określanej mianem „o ś wi e c o -

n e j  wa r t o ś c i  d l a  a kc j o n a r i u s z y ” („enlightened shareholders’ value”). Formułuje ona odpo-

wiedź na oceniane negatywnie przez opinię publiczną, prawodawców i środowiska inwestorów (w 

niektórych krajach) praktyki klasy zarządzającej wykorzystującej programy opcyjne jedynie dla wła-

snego zysku. Takie podejście zaprezentowała KE w zaleceniu 2009/285/WE, stwierdzając w preambu-

le oraz w art. 3.2., że struktura wynagrodzeń dyrektorów powinna sprzyjać długoterminowego zrów-

noważonego rozwoju przedsiębiorstwa (long-term sustainability of the company) oraz, że zmienne 

składniki wynagrodzenia powinny być powiązane z kryteriami wynikowymi również o charakterze 

niefinansowym. Do tej kategorii zaliczono przykładowo przestrzeganie obowiązujących przepisów i 

procedur (art. 3.2. zd. 2).   

5.3.4.7. Ograniczona zbywalność akcji nabytych w wykonaniu opcji 

 Specyfika natury programu opcji menedżerskich przemawia za uznaniem, że istotnym elemen-

tem jego konstrukcji powinno być nie tylko uzależnienie możliwości nabycia uprawnień do realizacji 

prawa opcji od upływu określonego czasu, lecz również ustanowienie wymogu niezbywania papierów 

wartościowych nabytych w wykonaniu opcji (minimum holding period) przez okres ustalony w umo-

wie opcyjnej lub regulaminie programu. Instytucja ta stanowi zatem odpowiednik opcyjnego vesting 

period, stosowany w odniesieniu do akcji i określana jest mianem „lock-up” bądź „blocking” period.

 Za zasadnością ustanowienia ograniczenia zbywalności akcji „menedżerskich” przemawia 

szereg argumentów. Ma ono na celu wzmocnienie motywacyjnej i lojalnościowej funkcji programu 

poprzez przedłużenie związania piastuna-akcjonariusza z interesem spółki. Członek kierownictwa 

spółki posiadający akcje przedsiębiorstwa, którym zarządza, z perspektywy udziałowców znajduje się 

w takim samym położeniu jak oni, co może znajdować przełożenie na podejmowane przez niego de-

cyzje, zarządzanie ryzykiem i troskę o interes spółki. Ponadto, celem takiego ograniczenia jest rów-

nież przeciwdziałanie niepożądanym zmianom struktury akcjonariatu w wyniku rozporządzenia udzia-

łami w spółce bez zgody akcjonariuszy, co może nastąpić, gdy uczestnik programu po nabyciu akcji 

będzie chciał je szybko spieniężyć. 

 Podobnie jak w przypadku okresu nabywania uprawnień z menedżerskiej opcji nabycia akcji, 

okres zachowania papierów wartościowych nabytych z tytułu jej wykonania może zostać ustalony 

według uznania spółki jako konkretny przedział czasu (np. kilka lat) lub poprzez zorientowanie na 

określone wydarzenie, np. ustanie sprawowania mandatu, przejście na emeryturę, finalizacja konkret-

nej transakcji gospodarczej, jak połączenie spółek, lub przejęcie spółki, etc.
787

 Istnieje możliwość za-
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 Powołując się na przykłady największych amerykańskich spółek warto odnotować, że minimalny okres 

zachowania akcji nabytych w ramach programów wynagrodzeń kapitałowych wynosi jeden rok w GE (General 
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strzeżenia w regulaminie programu opcyjnego ewentualności zbycia określonej części pakietu akcji 

(np. jednej trzeciej lub połowy) przy obowiązku zachowania reszty do czasu wygaśnięcia mandatu lub 

ustania świadczenia usług przez piastuna spółki. Taka rekomendacja wynika również z art. 4.3. zale-

cenia 2009/385/WE, zgodnie z którym członek kadry zarządzającej powinien zachować określoną 

liczbę akcji do czasu zakończenia sprawowania mandatu. Zalecenie przewiduje, że liczba zatrzyma-

nych akcji powinna zostać określona, przykładowo, jako dwukrotność wartości łącznego wynagrodze-

nia menedżera w skali roku, z uwzględnieniem płacy stałej i elementów zmiennych.
788

 

W konsekwencji, średni czas realizacji całego programu opcji menedżerskich powinien wyno-

sić od trzech do siedmiu lat, nie dłużej jednak niż dziesięć. Górny limit wynika z ograniczeń związa-

nych z naturą instrumentów opcyjnych, takich jak opcja na akcje czy warrant, jak również z założenia, 

że przesadne odroczenie wynagrodzenia pozbawia go właściwości motywacyjnych. 

5.3.4.8. Ryzyko utraty uprawnienia opcyjnego 

 Modelowa konstrukcja programu opcji menedżerskiej powinna zakładać, że uprawnienia 

opcyjne wygasają (lapse) lub są anulowane przez spółkę (forfeiture) w sytuacji niedochowania indy-

widualnych warunków nabywania uprawnień. W literaturze finansowej okoliczność tę określa się 

mianem przepadku bądź utraty opcji. Ryzyko utraty uprawnienia z opcji menedżerskiej w przypadku 

niespełnienia poszczególnych przesłanek nabycia uprawnień ma na celu, z jednej strony, ochronę ma-

jątku spółki i struktury akcjonariatu, a z drugiej, swoiste zdyscyplinowanie uczestnika programu 

opcyjnego. Utraty opcji nie należy mylić z jej wygaśnięciem w następstwie jej niewykonania z przy-

czyn ekonomicznych, tzn. braku opłacalności. W piśmiennictwie dodaje się, że w regulaminach pro-

gramów opcyjnych zastrzega się nieraz automatyczne wygaśnięcie opcji na wypadek niezrealizowania 

wyznaczonych założeń gospodarczych, należących do zbioru ekonomicznych kryteriów nabywania 

uprawnień opcyjnych (truncated stock option). Zastrzeżenia tego typu mają na celu zapobieżenie ist-

nienia nadwyżki opcji będących „rozwodnionych” (underwater option), których cena wykonania 

przewyższa cenę instrumentu bazowego, co czyni zabieg ten nieopłacalny dla uprawnionego z opcji.
789

 

5.3.4.9. Obowiązek zwrotu uzyskanych korzyści 

 Koncepcja zamieszczania w umowach opcji menedżerskich klauzul przewidujących obowią-

zek zwrotu korzyści uzyskanych w ramach programu opcji menedżerskich (claw-back clau-

se/provision) jest propozycją wysuwaną zarówno w ustawodawstwie i rekomendacjach ładu korpora-

cyjnego, jak również w ramach transatlantyckiej debaty nad optymalną strukturą systemów opcyjnych 

                                                                                                                                                         
Electrics), oraz dwa lata w Procter & Gamble. Pięcioletni „blocking period” wprowadził niedawno Goldman 

Sachs w ramach specjalnie zaprojektowanego systemu motywacyjnego. Ponadto, kilkadziesiąt firm, w tym 

Exxon Mobil, Citigroup oraz Deere, wdrożyło specjalne plany zastrzegające obowiązek zachowania nabytych 

akcji do czasu przejścia na emeryturę (tzw. „hold–still–retirement plans”). Zob. L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Pay-

ing for long–term performance, Harvard Law School Discussion Paper No. 658 (2010), (zob. 

http://ssrn.com/abstract=1535355), s. 9–13. 
788

 Dla przykładu należy dodać, że spółka Procter & Gamble wymagała od swojego prezesa w latach 2006–

2008, A.G. Lafleya, zachowania pakietu akcji odpowiadających ośmiokrotnej wysokości pensji podstawowej. 

Relację pięciokrotną wymagały w tym samym okresie spółki Verizon oraz CVS. Zob. L.A. Bebchuk, J.M. Fried, 

Paying for long–term performance, Harvard Law School Discussion Paper No. 658 (2010), (zob. 

http://ssrn.com/abstract=1535355), s. 19. 
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 Zob. B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 419. 

http://ssrn.com/abstract=1535355
http://ssrn.com/abstract=1535355
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w kontekście nadmiernych wynagrodzeń kadry zarządzającej. Postanowienie tego typu zawierają zale-

cenie 2009/385/WE uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE ws. systemu wynagrodzeń 

dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz 2009/384/WE z 30.4.2009 r. ws. polityki 

wynagrodzeń w sektorze usług finansowych. Zgodnie z art. 3.4. zalecenia 2009/385/WE, kontrakty 

zawierane z przedstawicielami kadry zarządzającej powinny zawierać klauzule umożliwiające spółce 

żądanie zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych na podstawie danych, które oka-

zały się w oczywisty sposób nieprawdziwe. Klauzulę claw-back clause ustanowiła również sekcja 304 

(a) amerykańskiego SOA, jak również holenderski kodeks corporate governance. Jest to postanowie-

nie o charakterze prewencyjnym, którego zadaniem jest wzmocnienie ochrony interesu i majątku spół-

ki. Ma ono na celu zastrzeżenie wobec uczestnika programu opcyjnego obowiązku zwrotu korzyści 

uzyskanych z tytułu uczestnictwa w systemie motywacyjnym w przypadku, gdy realizacja uprawnień 

opcyjnych nastąpiła na podstawie informacji nieprawdziwych podanych świadomie przez osobę 

uprawnioną, ewentualnie w wyniku zatajenia informacji prawdziwych lub przestępnych działań 

opcjobiorcy. Uwidacznia się zatem również penalizujący i odszkodowawczy charakter omawianego 

zastrzeżenia. 

 Jeżeli spółce zależy na takim umodelowaniu programu opcji menedżerskich, aby faktycznie 

stanowił „złote kajdany” dla osoby uprawnionej, wówczas warunki regulaminu lub umów opcyjnych 

mogą przewidywać obowiązek zwrotu korzyści uzyskanych z tytułu wykonania opcji w przypadku 

ustania stosunku zatrudnienia w spółce przed upływem ustalonego okresu (np. pięciu lat) od momentu 

wykonania opcji. W literaturze takiemu zastrzeżeniu również nadaje się miano klauzuli claw-back.
790

 

5.3.5. Klasyfikacja programów opcji menedżerskich 

 Do najważniejszych kryteriów, w oparciu o które programy opcji menedżerskich można pod-

dać klasyfikacji należą kryterium konstrukcji normatywnej programu, przedmiotu programu, źródła 

pochodzenia akcji na potrzeby programu, statusu spółki wdrażającej program, charakteru proponowa-

nia nabycia papierów wartościowych w ramach programu oraz wartości opcji nabycia akcji w dniu jej 

przyznania. 

 Zasadnicze k r y t e r i u m k o n s t r u kc j i  n o r ma t yw n e j  p r o g r a mu  pozwala wyróżnić 

programy stypizowane oraz niestypizowane prawnie przez ustawodawcę. Szerszym zakresowo przy-

kładem pierwszych były definicje legalne programu motywacyjnego z § 2 ust. 1 pkt 58 ProspEmR z 

2001 r. oraz w § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR z 2004 r. W pozostałych przypadkach de lege lata nie ist-

nieją określone normatywnie konstrukcje programów opcji nabycia akcji dla kadry kierowniczej i 

pracowniczej w Polsce. W przeciwieństwie do prawa polskiego, konstrukcja legalna programu opcji 

na akcje została ustanowiona w art. L225-185 ust. 4 francuskiego Cdc.
791

 Rozbudowane struktury 

prawne, skorelowane głównie z przepisami prawa podatkowego zawierają natomiast prawo amerykań-

skie i brytyjskie. 

 Kluczowym criterium divisionis jest p r ze d mi o t  p r o g r a mu  opcyjnego, przez co należy 

rozumieć podstawowy instrument prawny jego konstrukcji. W ramach tego podziału wskazać można 

programy oparte na opcjach na akcje sensu stricto, czyli nazwanych i stypizowanych papierach warto-
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 B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 420. 
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 Zob. rozważania na ten temat w pkt 3.4.4. 
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ściowych oraz systemy wykorzystujące opcje nabycia akcji, kształtowane jako różnorodne i niejedno-

lite instrumenty kapitałowe. Klasyfikacja ta odpowiada zaproponowanemu już rozróżnieniu progra-

mów opcji menedżerskich sensu stricto i sensu largo, z których drugi jest formułą dominującą w Pol-

sce z uwagi na unormowany obecnie katalog papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych. 

 Trzecie węzłowe kryterium klasyfikacji programów opcji menedżerskich dotyczy ź r ó d ł a  

p o c h o d ze n i a  a kc j i  n a b y wa n y c h  w  w y k o n a n i u  o p c j i , co sprowadza się do określenia 

sposobu ich „powstania” bądź dostarczenia. Według tej typologii wyodrębnić można z jednej strony 

systemy opcyjne oparte na akcjach nowowyemitowanych, a zatem bazujące na mechanizmie emisji 

akcji drogą podwyższenia kapitału zakładowego spółki, oraz z drugiej, plany wykorzystujące akcje 

własne nabyte przez spółkę na rynku wtórnym w celu wypełnienia zobowiązań z umów opcyjnych. 

 Kolejną przesłanką podziału programów opcji jest s t a t u s  s p ó ł k i  wdrażającej dany system. 

Zasadnicza linia podziału będzie przebiegać między podmiotami o statusie spółki publicznej a spół-

kami niepublicznymi. Pochodną tej klasyfikacji jest szereg konsekwencji wynikających przede 

wszystkim z obligatoryjnego objęcia spółek publicznych regulacją prawa rynku kapitałowego. Znajdu-

je to przełożenie na obowiązki związane z ustanawianiem i wykonywaniem programów opcji, zarów-

no w odniesieniu do zasad oferowania, wprowadzania i dopuszczania papierów wartościowych do 

zorganizowanego systemu obrotu, jak i podwyższony standard wymogów informacyjnych w tej mate-

rii. Z przedstawioną wyżej typizacją programów opcyjnych pozostaje kolejna, odwołująca się do cha-

rakteru proponowania nabycia papierów wartościowych w ramach programu.
792

 

 Zasadnym jest również dokonać podziału programów opcji menedżerskich z perspektywy 

w a r t o ś c i  o p c j i  n a b yc i a  a k c j i  w dniu jej przyznania, przez co należy rozumieć relacji ceny 

opcji do ceny instrumentu bazowego. Przesłanka te będzie miała kluczowe znaczenie dla projektowa-

nia warunków ekonomicznych oraz oceny założeń koncepcyjnej motywacyjnego systemu opcyjnego. 

Zasadniczo istnieją trzy konstelacje ukształtowania wartości opcji opiewających na walory, których 

wartość można określić według wartości rynkowej, co ma miejsce w przypadku akcji dopuszczonych 

do obrotu na rynku regulowanym, bądź w znaczeniu szerszym, zorganizowanego systemu obrotu. W 

ramach tej klasyfikacji wyróżnić można programy przyznające opcję w cenie odpowiadającej wartości 

rynkowej akcji (market value); poniżej wartości rynkowej (below market value) oraz powyżej wartości 

rynkowej (above market value). Na bazie tego kryterium można dokonać klasyfikacji programów (i) 

opcji „po cenie”; (ii) opcji dyskontowej; oraz (iii) opcji premium. W przypadku opcji o wartości cena 

uprawnienia opcyjnego w chwili przyznawania opcji nabycia akcji jest być równa cenie rynkowej 

instrumentu bazowego (opcja at-the-money). Program opcji dyskontowej przyznaje opiera się na opcji 

o cenie niższej od ceny instrumentu pierwotnego (opcja in-the-money). Natomiast, gdy ma miejsce 

                                                 
792

 Na gruncie legis latae każda propozycja odpłatnego nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie 

i w dowolny sposób skierowana do co najmniej stu osób lub do nieoznaczonego adresata stanowi publiczne 

proponowanie nabycia tych papierów, które może być dokonywane wyłącznie w drodze oferty publicznej (art. 3 

ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 OfertaPublU). Powyższe oznacza, że w przypadku spełnienia powyższej przesłanek z 

art. 3 OfertaPublU obowiązkowi proponowania nabycia papierów w drodze publicznej oferty podlegać będą nie 

tylko spółki akcyjne o statusie spółek publicznych, lecz również inne spółki akcyjne, co naturalnie będzie miało 

wpływ na zasady realizacji programów opcji menedżerskich przeznaczonych do więcej niż dziewięćdziesięciu 

dziewięciu adresatów. Zob. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz 

KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 431, Nb 53, s. 1422. 
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sytuacja przeciwna i cena opcji jest wyższa (opcja out-of-the-money), wtedy można mówić o progra-

mie opcji premiowej bądź premium.
793

 

5.3.6. Charaktestyka programu opcji menedżerskich 

5.3.6.1. Program opcji menedżerskich sensu stricto i sensu largo 

 W ramach polskiego prawa spółek zachodzą fundamentalne różnice w odniesieniu do amery-

kańskiego pierwowzoru programu opcji menedżerskich, w rozumieniu konstrukcji motywacyjnego 

planu opcji na akcje (discretionary incentive stock option plan). Konstrukcja tego ostatniego opiera się 

stock option będącej stypizowanym normatywnie papierem wartościowym o hybrydalnej naturze jury-

dycznej, do którego emisji przepisy amerykańskiego prawa spółek przyznają organom spółki. Tym-

czasem kodeks spółek handlowych nie przyznaje polskim spółkom uprawnienia do emisji opcji na 

akcje rozumianych jako normatywny typ papieru wartościowego. W świetle powyższego, zasadne jest 

przeprowadzenie kategoryzacji, w ramach której wyodrębnione zostanie pojęcie programu opcji me-

nedżerskich opartego na opcjach na akcje, jako stypizowanych papierach wartościowych, których 

emanacją jest zwłaszcza amerykańska stock option, brytyjska share option, czy francuska options 

donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions. Tę kategorię programu zasadnym jest określać 

mianem p r o gr a mu  o p c j i  me n e d ż e r s k i c h  s e n s u  s t r i c t o , gdyż odpowiada ściśle instytucji 

planu opcji na akcje. Natomiast do kategorii p r o g r a mó w  o p c j i  me n e d ż e r s k i c h  s e n s u  l a r -

g o  zaliczane będą systemy przyznające członkom kadry kierowniczej opcyjne prawa nabycia akcji, 

niestanowiące jednocześnie stypizowanych instrumentów prawnych, a w efekcie cechujące się zróżni-

cowaną postacią i naturą normatywną.
794

 

W tym kontekście należy podkreślić, że począwszy od 15.1.2004 r. polski ustawodawca prze-

widział możliwość kreacji papierów wartościowych, których natura jurydyczna i zakres treści co do 

zasady odpowiadają charakterowi opcji na akcje, jako prawa pierwszeństwa nabycia akcji ex conctrac-

tu. Są to warranty subskrypcyjne emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakła-

dowego oraz kapitału docelowego. Ponadto, antycypując rozważania z rozdz. VI należy podkreślić, że 

system polskiego prawa prywatnego nie wyklucza możności takiego ukształtowania stosunku prawne-

go opcji nabycia akcji, aby opcyjne prawo majątkowe zostało ucieleśnione zarówno w papierze warto-

ściowym, znaku legitymacyjnym, jak również w dokumencie nieposiadającym żadnej z powyższych 

cech i mającym znaczenie jedynie dowodowe. W końcu, nie można wykluczyć ewentualności wyko-

rzystania obligacyjnych instrumentów dłużnych posiadających cechę „wymienialności” na akcje, któ-

rych odpowiednie umodelowanie przybliża je do konstrukcji opcji nabycia akcji. W tym przypadku 

mowa o obligacjach z prawem pierwszeństwa oraz zamiennych na akcje. 
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 Zob. bardziej szczegółowy wywód na ten temat przedstawiony w ramach opisu opcji na akcje w pkt. 

1.1.5.3 oraz powołaną tam literaturę. Por. B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, 

New York 2007, s. 421–423. 
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 Zaproponowany podział odpowiada również ujęciu zagadnienia przez prawodawcę europejskiego, który 

w zaleceniu 2009/385/WE w przepisach odnoszących się do systemów ze zmiennymi składnikami wynagrodze-

nia i opartych na akcjach odnosi się systemów, w których członkowie kadry kierowniczej spółki wynagradzani 

za pomocą opcji na akcje oraz wszelkich innych praw nabycia akcji lub wynagrodzenia na podstawie zmian ceny 

akcji („share options or any other right to acquire shares or be remunerated on the basis of share price move-

ments”). Zob. art. 4.1. i 4.2. zalecenia 2009/385/WE. 
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 Wyróżnieniu pojęć programu opcji menedżerskich odpowiada podział logiczny na programy 

opcji na akcje oraz programy opierające się na innych instrumentach nie będącymi opcjami na akcje. 

Klasyfikacja ta jest powszechnie przyjmowana w literaturze przedmiotu zarówno z perspektywy ame-

rykańskiej, jak i w europejskim ujęciu tematu.
795

 Dokonanie rozróżnienia pomiędzy programami opcji 

na akcje, a opartymi przykładowo na akcjach, instrumentach dłużnych wymiennych na akcje bądź 

wirtualnych instrumentach kapitałowych jest pierwszym krokiem do właściwej klasyfikacji szerszej 

kategorii wynagrodzenia kapitałowego (equity-based compensation, stock-based remuneration). 

 Konsekwencje braku możliwości wykorzystania stypizowanych opcji na akcje na gruncie 

k.s.h. mają niepomierne znaczenie z perspektywy konstrukcji programów opcji menedżerskich. Po 

pierwsze, w prawie polskim program opcji na akcje nie ma tożsamości normatywnej, co w efekcie 

przyczynia się do trudności w zrozumieniu jego natury oraz treści. Po drugie, w konsekwencji rozsze-

rza się zakres przedmiotowy programów opcyjnych sensu largo. Nieobecność stock option jako typu 

normatywnego papieru wartościowego rodzi potrzebę poszukiwania innych instrumentów, których 

wykorzystanie pozwoli naśladować cechy i funkcje pełnione przez opcje na akcje. W efekcie, docho-

dzi do poszerzenia wachlarza instrumentów mogących stanowić ich podstawę oraz aktualizuje się 

konieczność dopasowania metod zastosowania „zamienników” opcji na akcje w ramach otoczenia 

prawnego stworzonego przez k.s.h. i prawo rynku kapitałowego do pierworzędnego celu program 

opcji menedżerskich, którym jest działanie motywacyjne w ramach paradygmatu płacy za wyniki (pay 

for performance). Chodzi więc o takie wpisanie wykorzystania, np. warrantów subskrypcyjnych w 

ramy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, aby proces ten umożliwiał osiągnięcie za-

mierzonych rezultatów motywacyjnych, a jednocześnie gwarantował równowagę ochrony interesu 

inicjatora programu oraz jego uczestników. Osiągnięcie tego equilibrium okazuje się być nie zawsze 

prostym zadaniem. Po drugie, stock option posiada zaprogramowany zestaw cech konstytuujących jej 

naturę jurydyczną i ekonomiczną, z których jedną z najważniejszych jest zorientowanie na kurs akcji. 

W przypadku stosowania instrumentów „opcjopodobnych”, tj. opartych na konstrukcji opcji, lecz nie 

będących opcją na akcje sensu stricto, powstaje większa dowolność w kształtowaniu warunków oraz 

ceny nabywania instrumentów bazowych, co można oceniać zarówno jako zaletę i wadę. Jest to zaleta, 

gdyż umożliwia stwarzanie dodatkowych bodźców motywacyjnych, uprawnień o charakterze ochron-

nym lub penalizujacym, wkomponowanych w ramy instrumentu inkorporującego opcję nabycia akcji. 

Natomiast w przypadku niskiej jakości regulacji prawa spółek, słabości mechanizmów zarządzania 

wewnętrznego, nadzoru lub ładu korporacyjnego w spółce stan ten może znaleźć przełożenie na mani-

pulację kryteriami zmiennymi programu lub nawet na całkowite zaprzeczenie jego koncepcji ekono-

miczno-prawnej, czyniąc go motywacyjnym jedynie z nazwy. Po trzecie, brak stypizowanej opcji na 

akcje wywołuje konieczność zachowania dyscypliny w obszarze terminologii używanej do określenia 

struktur programu opcji menedżerskich i składających się na niego instytucji. 
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 Dla prawa amerykańskiego zamiast wielu, zob. B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensa-
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5.3.6.2. Program opcji menedżerskich jako źródło korzyści ekonomicznych dla spółki 

 Najważniejszą przesłanką oraz warunkiem sine qua non uchwalenia systemu wynagrodzenia 

opcyjnego powinna być wymierna i identyfikowalna korzyść ekonomiczna dla spółki oraz zgodność z 

jej najlepszym interesem.
796

 Może ona wynikać przede wszystkim z takiego zaprojektowania jego 

założeń, że ich osiągnięcie wiązać się będzie z konkretnym, bezpośrednim lub pośrednim, zyskiem 

przedsiębiorstwa.
797

 Ponadto, wartość świadczeń otrzymanych przez spółkę w trakcie lub w wyniku 

wdrożenia programu opcyjnego powinna pozostawać w rozsądnym związku z ilością i wartością opcji 

nabycia akcji przyznanych w jego ramach. 

 Podczas analizy konstrukcji różnych programów motywacyjnych, zarówno za granicą, jak i na 

polskim rynku kapitałowym, nieraz trudno nie odnieść wrażenia, że w niektórych przypadkach docho-

dzi do oderwania idei wynagradzania menedżerów za pomocą papierów wartościowych od celu mo-

tywacyjnego, jakiemu instytucja ta powinna służyć. W efekcie, wynagrodzenie kapitałowe władz 

spółek staje się instytucją oraz ideą samoistną, celem per se, a nie środkiem prowadzącym do zwięk-

szenia wartości spółki. Aprioryczne zaakceptowanie światopoglądu, że jakikolwiek system przyzna-

wania prawa opcji nabycia akcji, zwłaszcza po cenie znacznie niższej od rynkowej, opatrzony przy-

miotnikiem „motywacyjny” jest formą wynagrodzeń korzystną i bezpieczną dla spółki należy jednak 

p o n a d  ws z e l ką  w ą t p l i wo ś ć  i  ka t e g o r y c zn i e  o d r zu c i ć . Powyższe zapatrywanie nie 

oznacza negacji możliwości wynagradzania członków władz spółki za pomocą opcji nabycia papierów 

wartościowych w ramach systemów o celach innych niż motywacyjne, np. planu premiowego lub 

lojalnościowego. Odpowiednio skonstruowany program opcyjny może bez wątpienia pełnić rolę re-

tencyjną lub wzmacniającą lojalność pracownika. Przedstawiony pogląd zmierza jedynie do wyklu-

czenia poza konstrukcję programu opcji menedżerskich f i kc j i  e k o n o mi c zn o p r a w n yc h  jedynie 

z pozoru mieszczących się w paradygmacie „płacy za wyniki”. Można bowiem odnieść wrażenie, że 

właśnie na przykładzie praktyk rynkowych w omawianej materii widać wyraźnie, jak zniekształcone 

formy programów nominalnie motywacyjnych przeistaczają się w formy dysfunkcjonalnego wynagra-

dzania kadry kierowniczej, stanowiących wynaturzenie lub zaprzeczenie idei pay for performance.
798
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 Zob. rozważania w pkt. 5.5.2.1.1. Podkreślić wypada, że wątpliwości odnośnie tej kwestii nie ma nawet w 

promenedżerskim orzecznictwie stanu Delaware, por. tezy orzeczeń Byrne v. Lord, C.A. Nos. 14040, 14215, 

1995 WL 684868 (Del. Ch. z 9.11.1995); Beard v. Elster, 160 A.2d 731, 737 (Del. 1960); Kerbs v. Cal. Eastern 

Airways, 91 A.2d 652, 656 (Del. 1952), [cytat za:] D.J.Jr. Wolfe, J.F. Grossbauer, Stock option grant procedures 

under Delaware law, Practising Law Institute Corporate Law and Practice Course Handbook Series PLI Order 

No. 10849, 4.2007. 
797

 W tym sensie, wartość świadczenia ze strony spółki nie powinna przewyższać korzyści, jakie może ona 

osiągnąć w sytuacji realizacji założeń programu. Zasadnym jest również twierdzić, że spółka nie powinna decy-

dować się na uchwalenie systemu motywacyjnego, jeżeli nawet w razie niewykonania jego założeń koszt własny 

obsługi programu będzie na tyle wysoki, że z punktu widzenia interesu spółki ekonomiczną zasadność jego 

wdrożenia byłaby poddawana w wątpliwość. 
798

 Zważywszy na powyższe, należy zaznaczyć, że nieporozumieniem na gruncie polskiego prawa handlo-

wego byłoby bezrefleksyjne stwierdzenie, że programem opcji menedżerskich lub, w ujęciu szerszym, progra-

mem motywacyjnym, jest każdy system wynagrodzenia polegający na przyznawaniu akcji spółki, realizowany w 

oparciu o określone nośniki uprawnień (np. warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne lub z prawem pierw-

szeństwa), bądź bazujący na prawie do objęcia akcji z zamian za pracownicze wierzytelności odpowiadające 

uprawnieniom do udziału w zysku w ramach podwyższenia kapitału zakładowego (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.), 

względnie w oparciu o przyznawanie akcji własnych spółki. Program opcyjny dla kierownictwa spółki ma co 

prawda złożoną konstrukcję prawną, lecz zasadza się na określonych założeniach ekonomicznych oraz spełniać 

powinien ściśle sprecyzowaną funkcję gospodarczą – wzrost wartości firmy i finalnego zysku dla akcjonariuszy 
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5.3.6.3. Program opcji menedżerskich in abstracto oraz in concreto 

 Mając na uwadze zaprezentowany powyżej podział na pojęcie programu opcji menedżerskich 

sensu stricto oraz sensu largo, wskazanym jest zasygnalizować, że samo pojęcie programu opcji me-

nedżerskich in abstracto, choć atrakcyjne z punktu widzenia szeroko pojętej dydaktyki, zwłaszcza 

nauki prawa spółek bądź zarządzania, nie posiada zbyt wielu walorów informacyjnych, jeżeli nie to-

warzyszy mu komentarz odnośnie jego substratu, czyli treści zindywidualizowanych instytucji konsty-

tuujących daną konstrukcję prawną. W braku stypizowania normatywnego instytucji programu moty-

wacyjnego opartego na papierach wartościowych przez polskiego ustawodawcę, pojęcie programu 

opcji menedżerskich na płaszczyźnie abstrakcyjnej będzie kształtowane przez poglądy doktryny, a w 

sferze praktycznej przez indywidualne spółki. Podobnie bowiem, jak odmienną treść ma każde warun-

kowe podwyższenie kapitału zakładowego, tak również zróżnicowana zespół postanowień cechować 

będzie konkretny program opcji menedżerskich.
799

 

 Na gruncie prawa polskiego katalog instrumentów, które z perspektywy spółek służyć mogą 

za nośnik opcji nie ogranicza się ani do jednego instrumentu, ani do jednej konstrukcji instrumenty te 

wykorzystującej. W konsekwencji należy podkreślić, że niemożliwym jest pisać o „jedynie słusznym” 

wzorcu programu opcji menedżerskiej. Na płaszczyźnie teoretycznej jego odmiany stanowić będą 

poszczególne konstrukcje spełniające założenia ekonomicznoprawne. Natomiast, w praktyce będzie 

ich tyle, ile wdrażających je firm. W zasadzie, odpowiednie zaprojektowanie programu opcyjnego na 

miarę konkretnej firmy jest fundamentalnym wymogiem powodzenia danego systemu motywacyjnego 

oraz węzłowym wyzwaniem stojącym przed jego autorami. Niemniej, wszystkie one będą bazowały 

na dostępnym instrumentarium prawnym i mechanizmach ich uchwalania i realizacji, których zakres 

jest wyznaczony przez obowiązujący system prawa spółek bądź rynku kapitałowego. 

5.3.6.4. Program opcji menedżerskich jako długoterminowy program wynagrodzenia odro-

czonego 

 Różne systemy wynagrodzeń kapitałowego mogą realizować założenia krótko- i długotermi-

nowe, jednak koncepcja łączenia interesów kadry kierowniczej i akcjonariuszy za pomocą opcji na 

akcje zdecydowanie nakazuje traktować programy opcji menedżerskich jako systemy długotermino-

we. Przemawia za tym szereg argumentów. W literaturze finansowej podkreśla się, że sama opcja na 

akcje, podobnie jak warrant, są instrumentami o charakterze długoterminowym ex naturae, gdyż 

przeważnie okres realizacji uprawnień w nich ucieleśnionych wynosi od pięciu do dziesięciu lat.
800

 

                                                                                                                                                         
poprzez łączenie ich interesów z celami menedżmentu. Ten aksjomat, wyrażający podstawową funkcję progra-

mu opcji menedżerskich i determinujący jej ustrój prawny, należy mieć cały czas na uwadze podczas analizy 

przedmiotowej instytucji. 
799

 Na tę prawidłowość trafnie zwrócono uwagę w literaturze amerykańskiej przy prezentacji możliwych wa-

riacji zmiennych elementów stock option plan. Najważniejsze grupy czynników modalnych związane są z usta-

laniam cen akcji, na które opiewają opcje, ilością przyznawanych opcji i akcji, warunkami realizacji opcji; oraz 

okresu obowiązywania opcji. W ramach tych czterech kategorii wyróżnić można co najmniej osiemnaście wa-

riantów kombinowanych ze sobą indywidualnie i zamiennie, co razem daje sto dziewięćdziesiąt sześć możli-

wych zestawień treści programu opcyjnego, nawet przy wyłączeniu bogatej ilości dodatkowych wersji przy 

uwzględnieniu kryterium czasu trwania systemu mieszczących się na przestrzeni do dziesięciu lat. Szerzej, zob. 

B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, s. 449–452. 
800

 Zamiast wielu, zob. B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 2007, 

s. 419–420. 
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Natomiast doświadczenia lepiej rozwiniętych gospodarek wskazują, że minimalny czas nabywania 

uprawnień drzemiących w instrumentach opcyjnych wykorzystywanych na potrzeby programu moty-

wacyjnego nie powinien być krótszy od trzech do pięciu lat.
801

 Na bieżącym etapie największą wartość 

należy przyznać rekomendacji przewidzianej w art. 4.1. zalecenia 2009/385/WE, zgodnie z którą w 

przypadku wynagrodzeń opartych na instrumentach kapitałowych, możliwość wykonania prawa opcji 

na akcje lub innych uprawnień do nabycia akcji bądź do wynagrodzenia na podstawie zmian cen akcji 

powinna zostać wyłączona przez okres co najmniej trzech lat od chwili ich przyznania. Ponadto, zale-

cenie 2009/385/WE stanowi explicite, że kryteria wynikowe powinny sprzyjać długoterminowemu 

zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa oraz umożliwiać kreację jego długoterminowej warto-

ści (art. 3.2. zd. 2.) 

 W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że przeciętny okres dobrze zaprojektowanego systemu 

opcyjnego powinien być realizowany na przestrzeni pięciu – siedmiu lat, aby mógł odniósł oczekiwa-

ne rezultaty przekładające się na wymierny wzrost wartości spółki. Podany przykładowo okres sied-

mioletni stanowi sumę zalecanego minimalnego trzyletniego okresu nabywania uprawnień do wyko-

nania opcji oraz następnie np. dwu do czteroletniego okresu ograniczenia zbywalności akcji nabytych 

w wyniku realizacji opcji. 

Z uwagi na powyższe w pełni zasadnym jest spostrzeganie programu opcji menedżerskich 

przez pryzmat wynagrodzenia o charakterze długoterminowym i odroczonym. Inną kwestią jest rozej-

ście się sfery wymagań stawianych wobec konstrukcji programów motywacyjnych wynagrodzeń kapi-

tałowych w sferze normatywnej lub zaleceń corporate governance, od trudności, jakie napotyka ich 

egzekwowanie w ramach funkcjonowania tych instytucji w praktyce. 

5.3.7. Systematyka cech modelowego programu opcji menedżerskich 

Z przeprowadzonych rozważań wynika następujący katalog podstawowych cech modelowego 

programu opcji menedżerskich: 

(1) program polega na przyznaniu prawa opcji kupna akcji (opcji call); 

(2) podmiotowe kryteria doboru uczestników programu powinny umożliwiać realizację jego założeń 

gospodarczych; 

(3) uprawnienia opcyjne przysługują wyłącznie zindywidualizowanemu uczestnikowi, są niezbywal-

ne, mogą jednak podlegać dziedziczeniu; 

(4) program spełnia funkcję motywacyjną; 

                                                 
801

 Stwierdzenie to może wywołać wątpliwość, dlaczego niemal arbitralnie wskazuje się taki przedział czasu, 

a nie przykładowo dwa lub cztery lat. Jak była mowa wcześniej, definicja legalna programu motywacyjnego 

zaproponowana w § 2 ust. 1 pkt 69 ProspEmR z 2004 r. wymagała co najmniej dwuletniego okresu jego realiza-

cji, dopuszczając jednak nabywanie określonej puli procentowej papierów wartościowych już w pierwszym roku 

od wdrożenia programu. Zatem dwuletni wymóg został rozmiękczony przez ustawodawcę. Kwestia minimalne-

go trwania programu opcji była przedmiotem debaty m.in. w Niemczech, gdzie w oryginalnym brzmieniu Kon-

TranG z 1998 r. minimalny okres karencji Aktienoption, czyli prawa poboru ex contractu (Aktienbezugsrecht) 

przyznawanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (§ 192 ust. 2 pkt 3 AktG) wynosił 

dwa lata. Jednak niedawno, w wyniku reformy dokonanej przez Gesetz zur Angemessenheit der Vor-

standsvergütung (VorstAG) z 2009 r., termin ten został przedłużony do lat czterech. Natomiast brytyjski Combi-

ned Code stanowi, że prawa z opcji na akcje lub innych podobnych instrumentów nie powinny być wykonywane 

co do zasady wcześniej niż w trzy lata od ich przyznania. 
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(5) uprawnienia opcyjne zawierają w sobie element aprecjacji oraz powinny być zorientowane na 

osiągnięcie założonych wyników gospodarczych, określanych wskaźników ekonomicznych, in-

deksów, założeń strategicznych przedsiębiorstwa, etc.; 

(6) wykonanie uprawnień opcyjnych jest uwarunkowane od spełnienia wymogów indywiadulanych 

(przede wszystkim nieprzerwanego świadczenia na rzecz spółki usług przez osobę uprawnioną) 

oraz osiągnięcia ustalonych celów ekonomicznych i motywacyjnych; 

(7) program ma charakter długoterminowy, a nabywanie uprawnień opcyjnych powinno być rozłożo-

ne w czasie (np. od ok. czterech do siedmiu lat, co stanowi sumę np. trzech lat nabywania upraw-

nień opcyjnych oraz od roku do czterech lat ograniczonej zbywalności akcji nabytych w wykona-

niu opcji); 

(8) uprawnienia opcyjne powinny wygasać lub być utracone w wypadku zakończenia stosunku za-

trudnienia lub świadczenia usług na rzecz spółki; 

(9) zbywalność akcji, innych papierów wartościowych nabytych w wykonaniu opcji, względnie okre-

ślonej części ich pakietu (np. jedna trzecia lub połowa) powinna zostać ograniczona przez okre-

ślony czas lub do wygaśnięcia mandatu danego członka kadry kierowniczej spółki; 

(10) warunki programu opcji menedżerskich powinny przewidywać obowiązek zwrotu korzyści uzy-

skanych przez uczestnika programu na podstawie świadomie podanych informacji nieprawdzi-

wych, względnie w wyniku zatajenia informacji prawdziwych lub działań przestępnych; 

(11) brak możliwości zabezpieczenie przed ryzykiem (hedging) na wypadek ryzyka spadku wartości 

opcji; 

(12) osoba uprawniona z opcji nie płaci premii opcyjnej, lecz jej „premię” mają stanowić świadczone 

na rzecz spółki usługi zmierzające do wzrostu jej wartości.
802

 

5.4. Program opcji menedżerskich a przyznanie praw do objęcia akcji w zamian za 

udział w zysku 

 Podczas przeglądu zapatrywań rodzimego piśmiennictwa na temat problematyki programów 

opcji menedżerskich w polskim prawie spółek, wskazano na grupę poglądów, w myśl których polską 

wersję programu opcji menedżerskich stanowi przyznawanie praw do objęcia akcji pracownikom, 

członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności 

przysługujące im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej, w ra-

mach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.). Prawa te określa 

się nieraz mianem stock options lub opcji na akcje (zob. pkt 5.2.1). Obok stanowisk tych nie można 

przejść obojętnie, gdyż sformułowane zostały w ramach rozważań na temat trzech instytucji związa-

nych funkcjonalnie z programami opcji menedżer- 
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 A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, E. Poutsma, J. Sesil, Theoretical study on stock options in small and me-

dium enterprises. Final Report to the European Commission, Manchester 2002, s. 22; Final Report of the Expert 

Group on Employee Stock Options z 2003 r., [przyp. 100], s. 13–14. 
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skich, a to: prawa opcji,
803

 prawa poboru akcji
804

 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-

wego w spółce akcyjnej.
805

 

 Z powyższym nurtem poglądów nie sposób się zgodzić. Nie uwzględniono w nich szeregu 

okoliczności przemawiających za niemożnością potraktowania instytucji z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. 

jako podstawy kreacji polskiej wersji stock option plan. Po pierwsze, przyznanie pracownikom i 

członkom organów statutowych spółki lub spółki powiązanej praw do objęcia akcji w zamian za naby-

te przez nich uprawnienia do udziału w zysku stanowi instytucję o o d mi e n n y m c e l u  go s p o -

d a r c z y m . Jej podstawą jest konwersja wierzytelności pracownika z tytułu wykonanej pracy na pra-

wa udziałowe w kapitale spółki. Wierzytelności te muszą czerpać swoje źródło z zysku spółki.
806

 Nie 

powinno być najmniejszych wątpliwości co do tego, że instytucja z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. stanowi 

normatywną podstawę kreacji systemów współdzielenia udziału w zysku wypłacanego w formie akcji 

spółki.
807

 Cel i funkcja tej instytucji jest zasadniczo inna od założeń programu menedżerskich opcje na 

akcje. Podczas gdy pierwszej przyświeca aksjologia uzasadniona prosocjalnym wymiarem własności 

pracowniczej, druga zakłada motywowanie poprzez wzrost wartości instrumentu bazowego w porów-

naniu z ceną przyznania opcji. 

 Po drugie, program akcjonariatu opartego na wierzytelnościach z tytułu uprawnień do udziału 

w spółce ma z a s a d n i c zo  o d mi e n n ą  k o n s t r u k c j ę  p r a w n ą  od programu opcji menedżer-

skich. Zarówno jeden, jak i drugi wymaga spełnienia szeregu innych i niepokrywających się przesła-

nek, których brak niweczy sens ich wdrażania. W przypadku programu współdzielenia udziału w zy-

sku za pośrednictwem akcji wymagane jest przede wszystkim wypracowanie przez spółkę zysku. Jeże-

li uzyskano zysk, niezbędnym jest przyznanie osobom wymienionym w art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. praw 

do udziału w nim, co w przypadku członków zarządu aktualizuje konieczność upoważnienia rady nad-

zorczej przez walne zgromadzenie do ustalenia, że ich wynagrodzenie obejmuje również prawo do 

określonego udziału w zysku rocznym spółki, przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy 

zgodnie z art. 347 § 1 k.s.h. (argumentum z art. 378 § 2 k.s.h.). W przypadku członków rady nadzor-

czej uprawnienie do udziału w zysku za dany rok obrotowy przyznaje tylko walne zgromadzenie i 
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 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 322. 
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 A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 323–324. 
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 M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 131–133; M. Ro-
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 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 448, Nb 12, s. 1559 in fine. 
807

 W rozdz. I pkt. 1.1.4 naszkicowano podstawowe założenia koncepcji partycypacji finansowej pracowni-
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również wyłącznie zgodnie z art. 347 § 1 k.s.h. (argumentum z art. 392 § 2 k.s.h.). Innymi słowy, z 

obydwiema wymienionymi wyżej instytucjami wiąże się nakaz przeprowadzenia procedury przezna-

czenia zysku do podziału przewidzianej w art. 347–348 k.s.h. Oznacza to m.in. że kwota przeznaczona 

do podziału nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone 

zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i re-

zerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Powinna ona zostać pomniejszona 

o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 

przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 

k.s.h.). Dopiero, gdy uprawnionym osobom przysługują wierzytelności do udziału w zysku walne 

zgromadzenie władne jest podjąć uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego na 

podstawie i w związku z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.
808

 Ponadto, wierzytelności pracowników i członków 

organów statutowych, o których mowa w ramach opisywanej procedury mają charakter niepieniężny, 

co rodzi obowiązek stosowania art. 449 § 3 k.s.h. przewidującego obejmowanie akcji w zamian za 

wkłady niepieniężne.
809

 W konsekwencji, wartość wkładów niepieniężnych powinna co do zasady 

podlegać zbadaniu przez biegłego rewidenta, a gdyby była ona niższa od ceny emisyjnej akcji co naj-

mniej o jedną piątą (tj. 20%) sąd rejestrowy może oddalić wniosek o zarejestrowanie warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za wkłady nie-

pieniężne wiąże się z odpowiednim zastosowaniem standardowej procedury dotyczącej aportów prze-

widzianej w art. 311–312
1
 k.s.h.,

810
 zastrzegających m.in. obowiązek sporządzenia przez zarząd spra-

wozdania określającego szczegółowo przedmiot wkładów, usługi świadczone przez pracowników, 

metodę ich wyceny, osoby uprawnione, jak również zawierającego umotywowanie zamierzonej trans-

akcji. Wątpliwa wydaje się przy tym możliwość odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych 

przez biegłego rewidenta, z uwagi na zakres przedmiotowy art. 312
1
 k.s.h.

811
 W piśmiennictwie uważa 

się trafnie, że z art. 449 § 3 k.s.h. wynika wymóg corocznego podejmowania uchwał o warunkowym 

podwyższeniu kapitału zakładowego i badania wartości wkładów przez biegłego rewidenta w sytuacji 

przyznawania praw do objęcia akcji w zamian za wierzytelności z tytułu uprawnień do udziału w zy-

sku, o których mowa w art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.
812

 Jeżeli chodzi o zawarcie odpowiednich postanowień 

w statucie spółki dotyczących zasad podziału w zysku dla osób niebędących akcjonariuszami w ra-
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mach wieloletniego programu akcjonariatu pracowniczego należałoby brać pod uwagę ewentualne 

ryzyko pokrzywdzenia tą drogą praw akcjonariuszy bądź interesu spółki w wyniku zastrzegania auto-

matycznego podziału w zysku. Ponadto, niewykluczone byłoby zakwalifikowanie takiej klauzuli jako 

sprzeczności z naturą spółki akcyjnej (art. 304 § 4 k.s.h.), a nawet z ustawą, gdyż zasady podziału 

zysku w spółce akcyjnej zostały uregulowane w k.s.h. w sposób precyzyjny i wyczerpujący. W dok-

trynie dostrzeżono już dopuszczalność stwierdzenia nieważności takiej uchwały lub treści statutu na 

podstawie art. 425 k.s.h. właśnie z uwagi na naturę spółki akcyjnej i ukształtowanie postanowień sta-

tutu w sposób zbyt mocno ingerujący w treść uprawnień akcjonariuszy.
813

 Próba potraktowania wielo-

letnich programów akcjonariatu opartych na art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h., jako motywacyjnej programów 

opcyjnych szwankuje więc u podstaw założeń pierwszej z instytucji z uwagi na występujące w niej 

sprzężenie pomiędzy rokrocznym wypracowaniem zysku a jego podziałem przez walne zgromadzenie, 

jak również pomiędzy źródłem ewentualnych korzyści a podstawową kategorią osób uprawnionych do 

uczestnictwa w podziale zysku (tj. akcjonariuszy). 

 Po trzecie, instytucja z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. nie obejmuje członków kadry zarządzającej 

związanych ze spółką na podstawie niepracowniczych stosunków zatrudnienia, a takie tworzą zwłasz-

cza kontrakty menedżerskie. Powyższa okoliczność istotnie ogranicza możliwość przyznawania praw 

do objęcia akcji w tym trybie dla szeroko pojętej klasy osób o kluczowym znaczeniu dla spółki (senior 

management), a niewchodzących w skład statutowych organów spółki i niezwiązanych ze spółką sto-

sunkiem pracy. W dodatku uzasadnione wątpliwości wywołuje w literaturze zakres przedmiotowy 

analizowanej regulacji w kontekście prawa grup spółek.
814

 

 Po czwarte, wydaje się, że przyczyną omyłki w przedmiocie kwalifikacji przyznawania praw 

do objęcia akcji w ramach art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. mogło być utożsamienie tego uprawnienia z kon-

strukcją opcji nabycia akcji oraz kompetencja do przydzielenia ich członkom organów menedżerskich 

spółki. Trudno negować, że w prawie do objęcia akcji w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące 

wierzytelności przysługujące z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku drzemie pierwiastek 

uprawnienia, któremu można nadać charakter opcyjny. Niemniej, te sam pierwiastek opcyjny zawiera 

się w większości konstrukcji do nabycia akcji w ramach zwykłego, docelowego i warunkowego pod-

wyższenia kapitału zakładowego w oparciu o prawo zapisu, objęcia, zamiany lub nabycia akcji. Kon-

statacja ta nie uprawnia jednak to stwierdzenia, że każda z tych instytucji stanowi swoistą stock 

option, która w takim rozumieniu urastałaby do rangi fundamentalnej i jednej z najważniejszych insty-

tucji polskiego prawa spółek, co, jakkolwiek intrygujące, nie byłoby uzasadnione. Opcja nabycia ak-

cji, utożsamiana z call option on stock, jest instrumentem kapitałowym sui generis o sprecyzowanej 

naturze jurydycznej oraz ustalonej funkcji ekonomicznoprawnej. Ma to miejsce zwłaszcza w ramach 

wykorzystania jej na potrzeby programu opcji menedżerskich. Natomiast uprawnienie z art. 448 § 2 
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pkt 2 k.s.h. stanowi sui generis prawo partycypacji w zysku spółki. Menedżerska opcja nabycia akcji 

nie jest tytułem partycypacyjnym, gdyż jej hipoteza strukturalna nie bazuje na udziale w zysku spółki, 

lecz na uzyskaniu korzyści w wyniku wzrostu wartości (aprecjacji) instrumentu bazowego opcji.
815

 

Opcję nabycia akcji w znaczeniu materialnoprawnym należy bez wątpienia odróżnić od uprawnienia 

opcyjnego postrzeganego jedynie w ujęciu formalnym, polegającym na tym, że osobie uprawnionej 

przysługuje opcja, tzn. możliwość wybór, odnośnie skorzystania z prawa do objęcia akcji. 

 Po piąte, trudności w odróżnieniu analizowanych instytucji nie dostrzega się w literaturze 

przedmiotu,
816

 aktach prawa Unii Europejskiej,
817

 raportach organizacji międzynarodowych
818

 oraz w 

ustawodawstwie krajów o rozbudowanych systemach partycypacji finansowej pracowników w zy-

skach spółki, takich jak Anglia, Francja, Stany Zjednoczone czy Niemcy. 

 Z wyżej wymienionych argumentów wynika niezbicie, że sens i konstrukcja prawna omawia-

nej instytucji są zasadniczo odmienne od założeń programu opcji menedżerskich. Powodzeniem za-

kończyła się falsyfikacja hipotezy, jakoby instytucja z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. mogła w obecnym 

kształcie stanowić polską wersję stock options plan. Należy przy tym dodać, że uznanie konwersji 

wierzytelności z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku, unormowanej w art. 448 § 2 pkt 2 

k.s.h., za odmianę programu opcji menedżerskich stanowi największe nieporozumienie dotyczące 

problematyki niniejszej pracy na gruncie polskiej literatury prawniczej. Rolę systemu opcyjnego w 

krajowym prawie spółek może odgrywać kilka kompleksowych form prawnych, lecz akurat nie ta z 

art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. w obecnym kształcie. Analizowany przepis umożliwia natomiast tworzenie 

programów odroczonego udziału w zysku spółki wypłacanego w formie akcji (deferred share-based 

proft sharing). 

 Należy przy tym odnotować, że w krajowym piśmiennictwie dostrzega się jednak nikłe szanse 

praktycznego zastosowania instytucji z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. dla tworzenia wieloletnich programów 

opcyjnych. Zdaniem M. Romanowskiego „praktyczna przydatność instytucji warunkowego podwyż-

szenia do realizacji wieloletnich programów opcyjnych nie wydaje się zbyt duża ze względu na, co do 

zasady słuszny, wymóg związany z badaniem wkładów niepieniężnych”.
819

 Powyższe zapatrywanie 

należy opatrzeć komentarzem, że jeżeli wspomniane „wieloletnie programy opcyjne” rozumieć jako 

motywacyjne programy opcji kupna akcji dla kadry kierowniczej spółki, to praktyczna przydatność 
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zastosowania art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. będzie nie tyle „nie zbyt duża” co po prostu żadna. W podobnym 

tonie wypowiada się M. Goszczyk, który trafnie zauważa, że programy opcji menedżerskich i progra-

my akcjonariatu pracowniczego w praktyce polskich spółek opierają się zazwyczaj na konstrukcji 

praw do objęcia akcji z art. 448 § 2 pkt 1 lub 3 k.s.h., a nie pkt 2, za czym „przemawiają liczne wąt-

pliwości interpretacyjne dotyczące art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h” oraz konieczność poddawania wierzytelno-

ści wnoszonych w tym trybie na pokrycie akcji badaniu biegłego rewidenta.
820

 Inne stanowisko w 

doktrynie również dostrzega różnicę pomiędzy programem akcjonariatu bazującym na prawach udzia-

łu w zysku a programem opcji menedżerskich. Zdaniem R. Czerniawskiego, „podstawowa różnica 

między programem opartym na instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego [z art. 

448 § 2 pkt 2 k.s.h. – przyp. J.D.] a tzw. programami opcji menedżerskich sprowadza się do tego, że w 

pierwszym przypadku uprawniony może otrzymać akcje faktycznie za darmo, podczas gdy w drugim 

wiązało się to jednak z zapłaceniem premii, ponieważ chodzi tu zazwyczaj o nabycie opcji kupna.”
821

 

Jakkolwiek w cytowanej wypowiedzi autor pomylił premię opcji z ceną jej nabycia, względnie wyko-

nania, jak również podlega dyskusji, czy akurat ten element stanowi najbardziej dystynktywną różnicę 

między analizowanymi instytucjami, w prawidłowym kierunku poszło samo dokonane przezeń roz-

różnienie. Na koniec należy wspomnieć o sformułowanym w literaturze postulacie na rzecz umożli-

wienia przyznawania praw do objęcia akcji w ramach art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. w zamian za wkłady 

pieniężne.
822

 W istocie trudno odmówić racji temu zapatrywaniu. Zważywszy jednak, że propozycja ta 

nawiązuje do rozwiązań przyjętych w prawie niemieckim, wypada dodać, że dokonaniu przedmioto-

wej zmiany musiałoby towarzyszyć ustanowienie dodatkowych przesłanek, nakierowanych na ochro-

nę interesu i majątku spółki oraz praw dotychczasowych akcjonariuszy, jak miało to miejsce podczas 

uchwalenia KonTraG w Niemczech, bądź Aktienoptionengesetz w Austrii. 

 W kontekście dokonanego powyżej rozdziału między instytucją program opcji menedżerskich 

a programem wierzytelności do udziału w zysku wypłacanych w formie akcji spółki, rację należy 

przyznać stanowiskom, w myśl których art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. zezwala na tworzenie programu ak-

cjonariatu pracowniczego lub menedżerskiego, w znaczeniu odroczonego wynagradzania piastunów 

spółki.
823

 Zarysowało się zatem rzeczywiste znaczenie i zakres programu akcjonariatu, przez który 

można rozumieć system polegający na przyznawaniu wynagrodzenia w formie akcji (share-based 

compensation). Regulacja z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. dostarcza tylko jedno z wielu możliwych narzędzi 

kreacji akcjonariatu menedżerskiego i pracowniczego, podobnie jak czyni to program opcji menedżer-

skich bądź nabywanie akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom zatrudnionym w spółce 

przez okres co najmniej trzech lat (art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.). Wykluczone jest natomiast utożsamianie 

ze sobą tych konstrukcji prawnych, mimo że w rezultacie mogą prowadzić do tego samego rezultatu, 

tj. tworzenie akcjonariatu menedżerskiego bądź pracowniczego. W przypadku motywacyjnego pro-

gramu akcjonariatu mechanizm systemu opiera się na przyznawaniu akcji, z których wynikają wszel-
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Warszawa 2008, art. 448, Nb 11, s. 1559. 
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kie prawa majątkowo-korporacyjne wiążące się z akcją rozumianą, jako wiązka ogółu praw udziało-

wych. Natomiast w ramach programu opcji menedżerskich akcent zostaje położony na samą ekspekta-

tywę nabycia prawa akcyjnego, która przybierając postać opcji nabycia akcji, staje się autonomicznym 

instrumentem o określonej wartości, przeznaczeniu i funkcji gospodarczej. 

 

5.5. Uchwała o wdrożeniu programu opcji menedżerskich 

5.5.1. Organ uprawniony do uchwalenia programu opcji menedżerskich 

 Prawo spółek nie identyfikuje explicite organu będącego podmiotem uprawnionym do wdro-

żenia motywacyjnego programu opcyjnego. Stan ten jest pochodną braku wyraźnej regulacji analizo-

wanej instytucji w k.s.h.
824

 Niemniej, wykładnia systemowa przepisów kodeksu prowadzi do rezulta-

tów stanowiących implicite wytyczne interpretacyjne w omawianej materii. 

 W spółce akcyjnej istnieją trzy obligatoryjne organy statutowe: zarząd, rada nadzorcza oraz 

walne zgromadzenie. Dwa pierwsze mają charakter „menedżerski”, a w ich ramach zachodzi podział 

na egzekutywę, utożsamianą z zarządem oraz nadzór, sprawowany przez radę nadzorczą.
825

 Walne 

zgromadzenie, tradycyjnie określane mianem organu właścicielskiego, uznaje się za najwyższy organ 

spółki,
826

 co należy potraktować za prawidłowe w kategoriach prawnoekonomicznych, personalnych 

lub ładu korporacyjnego.
827

 Ilustrując tę relację na kanwie konfliktu agencji w ramach ekonomicznych 

teorii firmy należałoby stwierdzić, że członkowie dwóch pierwszych organów to „podwładni” bądź 

„wykonawcy” (agents), podczas gdy akcjonariusze są „zwierzchnikami”, względnie „pryncypałami” 

(principals). Natomiast, w ramach pierwszej grupy, nadzorcy są delegowani przez akcjonariuszy do 

sprawowania kontroli nad poczynaniami zarządców, posiadających największy wpływ na prowadzenie 

spraw spółki. 

                                                 
824

 Przy tym podstawę prawną do ustanowienia programu należy odróżnić od źródła inicjatywy lub strony 

wykonującej czynności przygotowawcze w tej materii. Podobnież, innym zagadnieniem będzie uprawnienie do 

zmiany warunków programu w trakcie jego realizacji lub nawet do jego zakończenia. 
825

 Rozróżnienia na organy „menedżerskie” oraz „właścicielskie” dokonują A. Szajkowski, M. Tarska, A. 

Szumański, którzy jednak nie sytuują po żadnej z wymienionych stron rady nadzorczej. Zob. A. Szajkowski, M. 

Tarska, A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 368, Nb 15–16, s. 591. Słusznie jednak wypowiada w innym miejscu A. Szumański, zalicza-

jąc radę nadzorczą do kategorii „organów menedżerskich”, zob. A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. 

Weiss, Prawo spółek, wyd. 2 uakt., Bydgoszcz–Kraków 2006, s. 741. 
826

 Por. J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 393, s. 866–867, Nb 15–16. 
827

 W polskiej literaturze sprzeciwiono się ogólnemu określeniu walnego zgromadzenia mianem „organu 

najwyższego” w spółce w świetle zasad corporate governance, natomiast przyznano mu funkcję organu „naj-

ważniejszego” w sprawach personalnych. Trudno nie odnieść wrażenia, że są to spory jedynie leksykalne, a w 

kontekście zarówno systemowej wykładni kompetencji walnego zgromadzenia, jak również aktualnych nurtów 

ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych oraz trendu tzw. shareholders’ activism, którego wyrazem jest 

dyrektywa 2007/38/WE, nie można odmówić walnemu zgromadzeniu charakteru organu „najwyższego” bądź 

„naczelnego”, co nie kłóci się z rozdziałem kompetencji między organami. Zob. cenne rozważania na temat „the 

interests of shareholders as a class” w R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Her-

tig, K.J. Hopt, H. Kanda, E.B. Rock, The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, 

wyd. 2, Oxford 2009, s. 55–87 oraz L.A. Bebchuk, Letting Shareholder Set the Rules, 119 Harvard Law Review 

1784 (2006), Por. A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. 

Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 368, Nb 15–16, s. 591. 
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Nawet w świetle tych ogólnych ustaleń intuicyjna odpowiedź na pytanie o kompetencję pod-

miotową do implementacji programu opcji menedżerskich zdaje się wskazywać na podmiot właści-

cielski. Wszak podstawowym założeniem systemu motywacyjnego powinno być pomnożenie majątku 

przedsiębiorstwa drogą tworzenia podniet ekonomicznych dla kadry menedżerskiej poprzez przyzna-

wanie papierów wartościowych spółki. Stąd, z jednej strony rzeczywistym interesariuszem w tym 

przypadku jest spółka reprezentowana przez jej organ zwierzchni, a z drugiej strony, klasa właściciel-

ska rozstrzyga o korzyściach kadry kierowniczej. Ponadto, oddanie głosu decydującego w tej właśnie 

kwestii członkom władz menedżerskich, którzy mają być beneficjentami systemów wynagrodzeń two-

rzyłoby niewątpliwie sytuację konfliktu interesów, w ramach którego przyszli obdarowani podejmo-

waliby decyzje oddziaływające bezpośrednio na sferę ich własnych interesów majątkowych (self-

dealing). Sytuacja ta obrazuje jeden z najbardziej wyrazistych konfliktów interesów w ramach spółki 

kapitałowej. Stąd, to przede wszystkim głos zdrowego rozsądku (argumentum ad iudicium) podpo-

wiada, komu powinno przysługiwać umocowanie do wprowadzenia programu opcji menedżerskich. 

 Wypada jednak zauważyć, że na gruncie legis latae sytuacja w analizowanej materii nie musi 

wydawać się oczywistą. Zakres uprawnień walnego zgromadzenia został określony w szeregu przepi-

sów k.s.h. Są to przede wszystkim art. 393–397 k.s.h., lecz regulacja poszczególnych uprawnień jest 

rozproszona w wielu innych jednostkach.
828

 Co istotne, w literaturze przyjmuje się, że w sytuacjach 

wątpliwości, do którego organu należy kompetencja do dokonania danej czynności i w braku określe-

nia przez ustawę lub statut spółki, domniemanie kompetencyjne przysługuje zarządowi z uwagi na 

normę art. 368 § 1 k.s.h., nakładającego na zarząd prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
829

 

Dodaje się, że statuty nie mogą rozszerzać uprawnień walnego zgromadzenia z naruszeniem ustawo-

wych kompetencji innych organów.
830

 Wątpliwości mogą się również pojawić w świetle orzeczeń SN 

sanujących skutki działań zarządu lub rady nadzorczej bez wymaganej ustawą lub statutem zgody 

walnego zgromadzenia.
831

 

 Niemniej, moim zdaniem, nie powinno budzić wątpliwości, że zasadnicze decyzje dotyczące 

przyznawania kadrze zarządzającej wynagrodzeń kapitałowych powinny należeć do walnego zgroma-

dzenia. Przemawia za tym szereg argumentów. Po pierwsze, jest to kwestia odnosząca się do uposaże-

nia tych, którzy mają prowadzić sprawy spółki. Trudno jednak uznać, że kwestię tę samą w sobie 

można zakwalifikować za wchodzącą w zakres prowadzenia spraw spółki (art. 368 § 1 k.s.h.), gdyż 

musiałoby to prowadzić do wniosku, że w tej materii zarządcom przysługuje władztwo na odcinku 

reprezentującym ich prywatne interesy ekonomiczne. Tak naturalnie nie jest, o czym przekonuje me-

chanizmu ustalania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Na mocy art. 378 § 1 k.s.h., 

płace zarządzających, w braku odmiennych postanowień statutu, ustala rada nadzorcza. Natomiast 

                                                 
828

 Szczegółowy przegląd kompetencji walnego zgromadzenia w k.s.h. przedstawia J. Szwaja [w:] S. Sołty-

siński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 393, s. 869–

874, Nb 19–23. 
829

 J. Frąckowiak [w:] W. Pyzioł (red.), Komentarz KSH, Warszawa 2008, art. 393, pkt 1, s. 791. 
830

 J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, War-

szawa 2008, art. 393, s. 867, Nb 16. 
831

 Chodzi przede wszystkim o wyrok SN z 6.2.2009 r., sygn. IV CSK 271/08, Lex nr 529733; uchwałę SN z 

21.2.2008 r., sygn. III CZP 137/07, OSNC 2009/1/10, Lex nr 342331; uchwałę SN (7) z 14.9.2007 r., sygn. III 

CZP 31/07, OSNC 2008/2/14, Lex nr 298667 dot. stosowania w drodze analogii art. 103 § 1 i 2 k.c do uchwały 

zarządu spółdzielni; czy wyrok SN z 25.5.2005 r., sygn. I PK 249/04, OSNP 2006/9-10/142, Lex nr 180225. 
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jeżeli w skład ich pensji ma wejść prawo do udziału w rocznym zysku spółki przeznaczonym do po-

działu akcjonariuszy, ewentualną decyzję rady nadzorczej w tej materii musi poprzedzić nie tylko 

wyraźne upoważnienie zawarte w uchwale walnego zgromadzenia, lecz przede wszystkim uchwała 

tego organu o podziale zysku zgodnie z art. 347 § 1 k.s.h. i n. Walnemu zgromadzeniu przysługuje 

również ustawowa kompetencja do określania wysokości honorarium członków rady nadzorczej (art. 

392 § 1). 

 Po drugie, jak podniesiono powyżej, w kwestii ustalania wynagrodzeń członków kadry kie-

rowniczej spółki, w tym również za pośrednictwem papierów wartościowych, zachodzi między nimi a 

spółką konflikt interesów w najbardziej jaskrawej postaci, gdyż sfera wynagrodzenia zarządców sta-

nowi „archetyp self dealing”. W związku z tym w powyższej sytuacji zastosowanie znaleźć powinna 

norma art. 377 k.s.h., nakazująca członkowi zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw 

w sytuacji sprzeczności interesu spółki z jego własnymi. Powyższe stanowisko znajduje poparcie w 

orzecznictwie. Jak słusznie wskazał SN w uzasadnieniu uchwały z dn. 22.10.2009 r. (III CZP 63/09, 

OSNC 2010/4/55, Lex nr 522988) „w sferze działania piastunów organów osoby prawnej ich interes 

osobisty jest odrębny od interesu spółki i może pozostawać z nim w sprzeczności.” W efekcie, jak 

wywodzi sąd, „na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych ustawodawca dostrzegł możliwość 

wystąpienia kolizji pomiędzy interesem indywidualnym członka zarządu a interesem spółki, nadając 

prymat ochrony interesowi spółki. Przejawem tej ochrony są przepisy nakazujące członkom zarządu 

wyłączenie się od rozstrzygania spraw, w przypadku sprzeczności interesu spółki z ich interesem lub z 

interesem ich bliskich.”
832

 Warto przy tym dodać, że interes spółki powinien być chroniony nawet 

przed potencjalnym nadużyciem ze strony kierownictwa spółki (tak uchwała SN z dn. 22.10.2009 r., 

III CZP 63/09 oraz wyrok SN z dn. 11.1.2002 r., sygn. IV CKN 1903/00, OSNC 2002/11/137, Lex nr 

53720). 

 Po trzecie, o słuszności wywodzonej tezy niemal jednoznacznie przekonuje konfiguracja 

uprawnień składających się czynności cząstkowe, wyznaczające kolejne etapy realizacji programu. 

Uchwała walnego zgromadzenia jest wymagana zarówno w przypadku pozbawienia akcjonariuszy 

prawa poboru akcji i przyznania praw pierwszeństwa objęcia akcji osobom trzecim (art. 433 § 2 

k.s.h.), jak również przy warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 448 § 1 k.s.h.). Nie 

inaczej jest w razie upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego, które powinno przybrać postać uchwały walnego zgromadzenia zmieniającej statut spółki 

(art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 k.s.h.). Podobnie, od decyzji walnego zgromadzenia uzależniona jest 

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych (art. 393 

pkt 5 k.s.h.). Natomiast, jeżeli rozpatrywać podstawową czynność w ramach programów opartych na 

akcjach własnych, organem predestynowanym ustawowo do wyrażenia zgody na nabycie akcji wła-

snych oferowanych do nabycia pracownikom (art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.) oraz do szczegółowego upo-

ważnienia zarządu do nabycia akcji własnych na określonych warunkach (art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.) jest 

właśnie walne zgromadzenie (art. 393 pkt 6 k.s.h.).
833

 Walne zgromadzenie wyraża również zgodę na 
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 Por. judykaty obierające tę samą linię orzeczniczą, m.in. wyrok SN z 1.4. 2004 r., sygn. II CK 129/03; 

wyrok SN z 18.8.2005 r., sygn. V CK 104/05; wyrok SN z 21.6.2007 r., sygn. IV CSK 88/07. 
833

 Wyjątek od tej zasady zachodzi w przypadku nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną w celu 

wypełnienia zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów dłużnych zamiennych na akcje, na mocy art. 362 § 1 
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finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (art. 415 § 1
1
 w zw. z art. 

345 § 5 k.s.h.). Widać zatem, że w sprawach o znacznej wadze z punktu perspektywy interesu spółki 

prawodawca przyznaje kompetencję do kształtowania jej losu w ręce akcjonariuszy. W tym kontekście 

normatywnym nie powinno być przeszkód, aby na bazie przytoczonych regulacji posłużyć się argu-

mentum a fortiori i stwierdzić, że analiza szczegółowych przepisów umożliwia dokonanie subsumpcji 

normy ogólnej, w myśl której pierwotna kompetencja do uchwalenia programu opcji menedżerskich 

przynależy do walnego zgromadzenia. Taka modalność normatywna (kwalifikacja prawna) wydaje się 

być zgodną przede wszystkim z naturą (właściwością) spółki akcyjnej w świetle konstrukcji i celów 

motywacyjnego systemu wynagrodzenia. 

 Po czwarte, jedną z zasadniczych konsekwencji ustanowienia systemu wynagrodzeń opcyj-

nych w perspektywie średnio- lub długoterminowej jest poszerzenie składu akcjonariatu. To przyczy-

nia się do rozwodnienia udziału kapitałowego dotychczasowych akcjonariuszy oraz wszelkich temu 

pochodnych w sferze ich praw majątkowo-korporacyjnych. Wymienić należy przede wszystkim pro-

porcjonalne pomniejszenie dywidendy, bądź prawa udziału w zysku sensu largo,
834

 prawa poboru 

nowych akcji, prawa do udziału w masie likwidacyjnej, czy też osłabienie siły prawa głosu na walnym 

zgromadzeniu. Ponadto, jeżeli warunki programu przewidują możliwość nabywania papierów warto-

ściowych spółki po cenie zawierającej zniżkę wobec ich wartości rynkowej, oznacza to przysporzenie 

majątkowe dla uczestników systemu motywacyjnego bezpośrednio kosztem akcjonariuszy. Warto 

pamiętać, że zazwyczaj implementacja oraz realizacja programu wiąże się z obowiązkiem poniesienia 

przez spółkę kosztów jego obsługi, zwłaszcza w sferze logistyczno-organizacyjnej oraz doradztwa 

prawnego oraz finansowego. Kwoty te są znacznie wyższe zwłaszcza w przypadku spółek publicznych 

lub systemów podpadających pod zakres definicji publicznego proponowania nabywania papierów 

wartościowych. Wszystkie z przywołanych wyżej zagadnień przekonują, że skutki realizacji programu 

opcji menedżerskich mogą stanowić na tyle poważną ingerencję w interesy majątkowe spółki i do-

tychczasowych akcjonariuszy, że członkowie władz zarządzających spółki nie powinni posiadać 

uprawnień do podejmowania decyzji w tej materii. Taki argument koresponduje z poglądem, zgodnie 

z którym należy dopuścić możliwość poszerzenia ustawowego katalogu uprawnień najwyższego orga-

nu spółki w sytuacji dotyczącej kwestii o zasadniczym znaczeni dla majątku bądź losów spółki. Sta-

nowisko takie zostało sformułowane w krajowym piśmiennictwie poprzez odwołanie do dorobku nie-

mieckiej judykatury w sprawie Holzmüller (II ZR 174/80), tworzącej podłoże doktryny „implied po-

wers” walnego zgromadzenie spółki w prawie niemieckim.
835

 

 Po piąte, wniosków na poparcie wywodzonej tezy dostarcza wykładnia prawnoporównawcza. 

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Korporacyjnego OECD, kapitałowy komponent systemów wynagrodze-

nia członków organów kierowniczych oraz pracowników powinien zostać zatwierdzony przez akcjo-

                                                                                                                                                         
pkt 2a k.s.h. obowiązującego od 2005 r. Wykładnia systemowa wskazuje, że czynności tej dokonuje zarząd, 

gdyż nie została ona wymieniona w art. 393 k.s.h. Tę kwestię, jako przysłowiowy wyjątek potwierdzający regu-

łę, omówiono szczegółowo w dalszej części pracy, zob. pkt 8.3. 
834

 Wywód na temat pojęcia prawa do udziału w zysku w znaczeniu szerokim i wąskim, zob. A. Szumański 

[w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 

2006, s. 168, Nb 333. 
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 Tak A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 347–348. Por. również przywołane 

tam piśmiennictwo niemieckie. Należy jednak podkreślić, że w polskiej judykaturze można wskazać kilka orze-

czeń SN opowiadających się wyraźnie lub implicite przeciwko takiej możliwości, por. judykaty w przyp. 831. 
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nariuszy (cz. II art. C pkt 3). Podobne konkluzje zostały sformułowane w dwóch dokumentach pro-

gramowych europejskiego prawa spółek, czyli w raporcie Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów 

Prawa Spółek z 2002 r. (art. 4.2 pkt 3) oraz Planie Komisji Europejskiej w dziedzinie Modernizacji 

Prawa Spółek z 2003 r. (pkt 3.1.3.). Kwestię tę szczegółowo reguluje europejski akt prawny czerpiący 

inspiracje z dwóch wymienionych wcześniej dokumentów, czyli zalecenie 2004/913/WE (zob. rodz. 

IV). Zgodnie z art. 6 zalecenia 2004/913/WE systemy, w ramach których członkowie władz spółki 

publicznej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, względnie 

otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji, powinny podlegać uprzedniemu zatwierdze-

niu w drodze uchwały zwyczajnego (corocznego) walnego zgromadzenia. Zalecenie wskazuje jednak, 

że przedmiotem decyzji walnego zgromadzenia nie muszą być konkretne świadczenia przyznawane 

poszczególnym piastunom spółki w ramach wynagrodzenia kapitałowego, lecz sam fakt wdrożenia 

programu oraz jego naczelne zasady. Obligatoryjną zgodę walnego zgromadzenia na uchwalenie ja-

kiegokolwiek rodzaju programu wynagrodzenia kapitałowego przewiduje również m.in. prawo spółek 

stanu Nowy Jork w § 505 (d) N.Y.Bus.Corp.Law, regulaminy NYSE oraz NASDAQ dla notowanych 

na nich spółek, sek. 551 ust. 1 brytyjskiego CA, czy art. L225-177 francuskiego Cdc, jak również 

prawo niemieckie. 

 Po szóste, warto przywołać zapatrywanie wyrażone we wspólnym stanowisku Rady i Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych z dn. 15.1.1997 r. ws. dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji z 

umów przyznających pracownikom i kadrze zarządzającej prawa nabycia akcji na preferencyjnych 

warunkach, które ma znaczenie dla ogólnej oceny natury programów motywacyjnych, nawet przy 

uwzględnienia nieobowiązującego charakteru tego aktu. Zdaniem Giełdy, zawarcie umów przyznają-

cych pracownikom i kadrze zarządzającej prawa nabycia akcji na preferencyjnych warunkach powin-

no być poprzedzone uchwałą walnego zgromadzenia w tym przedmiocie.
836

 

 Reasumując, przedstawione wyżej grupy argumentów składają się na wniosek natury syste-

mowej, w myśl którego decyzja o wdrożeniu programu opcji menedżerskich powinna być podejmo-

wana co do zasady przez walne zgromadzenie spółki oraz powinna mieć charakter uprzedni, co wy-

kluczałoby możliwość zastosowania art. 17 § 2 i 3 k.s.h. Z uwagi na powyższe należy uznać za co 

najmniej wskazane, aby postanowienia dotyczące pierwotnej kompetencji walnego zgromadzenia do 

uchwalenia programu opcji menedżerskich jak i każdego innego systemu przyznawania papierów war-

tościowych członkom organu zarządzającego i nadzorczego były zawierane w statutach spółek. Warto 

odnotować, że taki wymóg, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, istnieje w odniesieniu do 

tytułów uczestnictwa (art. 304 § 2 pkt 1 k.s.h.). Niemniej, w świetle ewentualnych wątpliwości w 

kwestii zakresu ochrony spółki w przypadku spraw, odnośnie których zgoda organu zwierzchniego 

została zastrzeżona jedynie w statucie, w pełni uzasadniony jest postulat de lege ferenda wprowadze-

nia ustawowego wymogu u p r ze d n i e j  zgody walnego zgromadzenia w przedmiotowej kwestii do 

art. 393 k.s.h. Za takim rozwiązaniem przemawia nie tylko słabsza ochrona interesu spółki na gruncie 

art. 17 § 3 k.s.h., lecz przede wszystkim „miękki” obowiązek ustanowiony w adresowanym do państw 

członkowskich zaleceniu 2004/913/WE, do którego implementacji nie kwapił się polski ustawodawca. 

Wypada podkreślić, że omawianym zaleceniu KE poleciła uwadze państw Unii Europejskiej podjęcie 
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w s ze l k i c h  w ł a ś c i w yc h  ś r o d k ó w  w celu zapewnienia, że postanowienia zalecenia będą stoso-

wane przez spółki publiczne w danym kraju. Ponadto, podobne rozwiązanie normatywne zastosowano 

w przypadku finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji. W art. 345 

§ 2 k.s.h. wyrażono normę o funkcji zabezpieczającej interes ekonomiczny spółki, zgodnie z którą 

finansowanie może nastąpić wyłącznie „n a  p o d s t a wi e  i  w  g r a n i c a c h  o k r e ś l o n y c h  w  

u p r ze d n i o  podjętej uchwale walnego zgromadzenia.” Przepis ten zastrzega również, że w tym 

przypadku nie znajduje zastosowania art. 17 § 2 k.s.h., zezwalający na ratyfikację czynności spółki 

post factum. 

5.5.2. Przesłanki uchwały w sprawie wdrożenia programu opcji menedżerskich 

 Proces ustalania treści przesłanek zuchwały wdrażającej program opcji menedżerskich musi 

brać pod uwagę, że de lege lata wymogi takie nie są ustanowione normatywnie. Odwołując się do 

wykładni systemowej i funkcjonalnej należy w pierwszej kolejności dokonać podziału przesłanek na 

materialne i formalne. 

5.5.2.1. Przesłanki materialne 

5.5.2.1.1. Zgodność z interesem spółki 

 Podstawową przesłanką materialną wdrożenia motywacyjnego systemu opcyjnego powinna 

być z g o d n o ś ć  z  i n t e r e s e m s p ó ł k i . Interes spółki jest jednym z kluczowych pojęć prawa spół-

ek handlowych, wyznaczającym dyrektywy postępowania osób zaangażowanych w działalność korpo-

racji, a zasadność jego konstruowania nie może być kwestionowana.
837 

Wyodrębnienie interesu spółki, 

jako kategorii autonomicznej wobec interesów poszczególnych podmiotów uczestniczących w struktu-

rze korporacyjnej jest pochodną nadania spółce akcyjnej osobowości prawnej. 

 W polskim orzecznictwie zdaje się przeważać pogląd, że „nie może istnieć odrębny, samo-

dzielny interes spółki jako osoby prawnej, abstrahujący od wypadkowej interesu wszystkich wspólni-

ków, determinowanej określonym w umowie spółki wspólnym celem.” (wyrok SN z 5.11.2009 r., I 

CSK 158/09, OSNC 2010/4/63, Lex nr 533833). W podobnym kierunku zdaje się zmierzać stanowi-

sko, zgodnie z którym „pojęcie interesu spółki jest w zasadzie pewną fikcją, ponieważ sama spółka 

jako osoba prawna pozbawiona jest zdolności wartościowania i ustalania priorytetów.”
838

 Całkowite i 

aprioryczne podważenie autonomiczności interesu spółki jako domeny interesów właściwych wyłącz-

nie osobie prawnej, w relacji do interesu spółki postrzeganego jako cząstkowe interesy różnych pod-

miotów w jej ramach, nie wydaje się uzasadnione, a wartość wszelkich twierdzeń o wymowie katego-

rycznej w tej materii można podważyć. Z faktu przyznania spółce pełnej podmiotowości prawnej 

można wywodzić, że w konkretnej okoliczności jej interes nie będzie mógł być utożsamiany ani z 
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interesem akcjonariuszy, ani władz spółki, lecz będzie miał charakter autonomiczny i obiektywny. 

Innymi słowy, skoro nadanie spółce podmiotowości prawnej nie jest fikcją, nie można zupełnie fik-

cyjnym nazywać interesu spółki. W piśmiennictwie podkreśla się, że nie można wykluczyć zaskarże-

nia uchwały o wyłączeniu prawa poboru, nawet gdy głosowali za nią wszyscy akcjonariusze, lecz 

sprzeciwiała się interesowi spółki.
839

 Spółka dysponuje własnym majątkiem, który jest odrębny od 

majątku jej akcjonariuszy mających jedynie uprawnienia o charakterze r e z y d u a l n y m . Na spółce 

spoczywa obowiązek ochrony i zachowania tego majątku, jak również jego pomnażanie, zwłaszcza w 

wyniku realizacji wyznaczonego celu działalności, jeżeli został wyznaczony. Interes spółki, jako kate-

goria per se, może się nieraz okazać ważniejszy od partykularnych interesów zmiennego składu ak-

cjonariuszy.
840

  

 Podczas rozważań na temat interesu spółki warto odnieść się do znaczenia tego pojęcia in 

concreto oraz in abstracto. Proces dekodowania treści interesu spółki odbywa się zazwyczaj in con-

creto i w sposób subiektywny w odniesieniu do sytuacji danego przedsiębiorstwa. Stanowi on wtedy 

wypadkową ogniskujących się w niej złożonych interesów, które składają się na ostatecznie obrany 

kierunek działań.
841

 Interesem spółki jest również osiągnięcie celu spółki, jeżeli został on wyznaczo-

ny.
842

 Interesujący i wartościowy kierunek wykładni pojęcia interesu spółki wskazano również w 

orzecznictwie. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku SN z 5.11.2009 r. „interes spółki handlowej odpo-

wiada interesom wszystkich grup jej wspólników z uwzględnieniem wspólnego celu określonego w 

umowie (statucie) spółki”, przy czym „niedopuszczalnym jest utożsamianie interesu spółki akcyjnej 

wyłącznie z interesem akcjonariusza większościowego.” (I CSK 158/09, OSNC 2010/4/63, Lex nr 

533833).
843

 

 Natomiast podczas próby ustalenia znaczenia tej wielowarstwowej kategorii pojęciowej w 

sposób abstrakcyjny i obiektywny, należałoby się odwołać do stanowiska z piśmiennictwa, w myśl 

którego pierwszorzędne znaczenie należały przypisać długoterminowemu wzrostowi wartości spółki i 

interesom wszystkich akcjonariuszy.
844

 Jest to pogląd trafny, korespondujący ze wspomnianym wcze-
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śniej paradygmatem „oświeconej wartości dla akcjonariuszy”.
845

 Ponadto, istotnej wskazówki w za-

kresie rozumienia pojęcia interesu spółki w kontekście programów akcjonariatu pracowniczego, co 

niewątpliwie powinno mieć zastosowanie również w odniesieniu do akcjonariatu menedżerskiego, 

dostarcza prawodawca europejski. W art. 23a drugiej dyrektywy zawiera wymóg, aby transakcje fi-

nansowania nabycia lub objęcia przez spółkę akcji własnych w związku z realizacją systemów skiero-

wanych do pracowników spółki, nie były sprzeczne z „najlepszym interesem spółki”. Mowa jest tu 

zatem o wyższym szczeblu analizowanej klauzuli, jakim jest najlepszy interes spółki, który należy 

rozumieć jako jej optymalne dobro.
846

 

 Podczas analizy pojęcia interesu spółki dodatkowych wartości ocennych dostarcza wykładnia 

art. 422 § k.s.h., przewidującego możliwość wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie 

uchwały sprzecznej ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na 

celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Przepis ten można uznać za źródło nałożonego na akcjonariuszy 

zakazu działania niezgodnego z interesem spółki w zakresie podejmowania uchwał. Oparcie się na tej 

normie uzasadnia sformułowanie ogólnego twierdzenia, że obowiązek działania zgodnego z interesem 

spółki spoczywa także – w pełnej postaci – na funkcjonariuszach wszystkich organów statutowych 

spółki. Jeżeli bowiem niezgodnie z interesem spółki nie mogą działać jej „ekonomiczni właściciele” to 

tym bardziej nie mogą robić tego osoby, które ze spółką łączy jedynie stosunek organizacyjny o cha-

rakterze fiducjarnym (argumentum a maiori ad minus).
847

 

 W świetle tak zaprezentowanego rozumienia interesu spółki powinno pozostawać poza wszel-

ką wątpliwością, że uchwalenie programu opcji menedżerskich powinno być zgodne z n a j l e p s z y m 

i n t e r e s e m s p ó ł k i  rozumianym jako długoterminowy wzrost jej wartości oraz wypadkowa wszyst-

kich interesów składających się na autonomiczny interes spółki. Realizacja programu opcyjnego bę-

dzie co do zasady wiązać się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do czego 

w takiej transakcji może dojść tylko przy uwzględnieniu właściwego interesu spółki. Ponadto, zasad-

nym jest twierdzić, że organy spółki powinny zawsze kierować się jej najlepszym interesem podczas 

ustalania wynagrodzeń członków zarządu w każdej formie i postaci.
848

  

 Można wskazać kilka konsekwencji powyższej konstatacji. Reprezentanci kadry menedżer-

skiej oraz organu właścicielskiego, współpracujący ze sobą podczas przygotowywania i opracowywa-

nia założeń programu opcyjnego, powinni kierować się przede wszystkim interesem spółki. Warunki 

programu powinny zakładać faktyczną możliwość odniesienia korzyści przez spółkę w wyniku jego 

realizacji. System wynagrodzenia kapitałowego oparty na opcjach nie może więc oznaczać swobodne-
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go transferu wartości ekonomicznych z majątku spółki do majątku członków kadry kierowniczej, 

również gdy w jej skład wchodzą akcjonariusze. Rozwijając to stanowisko należy dodać, że plan 

opcyjny n i e  mo ż e  g o d z i ć  w  i n t e r e s  s p ó ł k i , gdyż zakaz takiego działania spoczywa na 

członkach jej organów statutowych. Jak wskazuje się w orzecznictwie SN, „godzenie w interesy spół-

ki ma miejsce wówczas, gdy podejmowane są działania mające na celu uszczuplenie majątku spółki, 

ograniczające zysk spółki, „uderzające” w dobre imię spółki lub organów, chroniące interesy osób 

trzecich kosztem interesów spółki.” (wyrok SN z 8.3.2005 r., sygn. IV CK 607/04, Lex nr 289387; 

uchwała SN z 22.10.2009 r., sygn. III CZP 63/09, OSNC 2010/4/55, Lex nr 522988). Zatem program 

opcyjny niesłusznie uszczuplający majątek spółki i ograniczający jej zyski kosztem interesów piastu-

nów spółki nie powinien zostać uznany za zgodny z jej interesem. 

 Uwarunkowania szczególne mogą dotyczyć szeregu okoliczności. Biorąc pod uwagę sytuację 

ekonomiczną spółki należałoby rozważyć, czy podjęcie uchwały o wprowadzeniu programu opcji 

menedżerskich, którego realizacja wiązałaby się ze znacznymi kosztami, podczas gdy spółka znajduje 

się w niekorzystnym położeniu finansowym (np. brak funduszy na inwestycję w środki trwałe lub na 

wypłatę dywidendy), nie godzi przypadkiem w jej interesy (por. wyrok SN z 8.3.2005 r., IV CK 

607/04, LEX nr 289387). Nie można bowiem wykluczyć, że w konkretnym stanie faktycznym sąd 

znajdzie podstawy do uznania, że wdrożenie systemu motywacyjnego było chybioną inwestycją go-

spodarczą. Warto przywołać stanowisko SA w Warszawie, w myśl którego „Sąd zasadniczo nie zaj-

muje się kontrolą polityki ekonomicznej spółki. Gdy jednak bada zasadność zaskarżonych uchwał, np. 

o niewypłacaniu dywidendy, może weryfikować trafność konkretnych inwestycji. W takich sytuacjach 

bada także, czy nie było lepszych form inwestowania.” (wyrok SA w Warszawie z 15.5.2007 r., I ACa 

339/07, Rejent 2007, Nr 5, s. 176 i n., Lex nr 264813). W świetle powyższego można nakreślić scena-

riusz, gdy walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o emisji akcji na podstawie planu motywacyjnego 

przewidującego duże dyskonto ceny nabycia akcji, a równocześnie zarząd spółki rekomenduje podję-

cie uchwały o niewypłaceniu dywidendy. W takiej sytuacji jest jasnym, że menedżerowie wzbogacają 

się kosztem akcjonariuszy, odnosząc korzyści majątkowe na podstawie nieodpowiednio zaprojekto-

wanego systemu motywacyjnego. 

 Doniosłą wagę należy przyznać relacji pomiędzy wymogiem uchwalenia programu opcji me-

nedżerskich w najlepszym interesie spółki a interesem spółki, jako najważniejszą przesłanką material-

ną wyłączenia prawa poboru nowych akcji lub warrantów subskrypcyjnych, przysługującego dotych-

czasowych akcjonariuszom (art. 433 § 2 k.s.h. w zw. z § 6). Istnieją wszelkie powody do uznania, że 

w omawianym kontekście instytucjonalnym pojęcia te cechuje duże podobieństwo, jeśli nawet nie 

tożsamość zakresowa (zob. pkt 7.7.4.2.1.10).  

 Kolejna kwestia dotyczy relacji pomiędzy akcjonariuszami większościowymi i mniejszościo-

wymi. Potencjalna sprzeczność interesów w ramach realizacji programu opcji menedżerskich może 

zachodzić w przypadku sprawowania przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji mandatu 

członka zarządu lub rady nadzorczej. Na interes spółki składają się w takiej sytuacji interes akcjona-

riusza większościowego, będącego jednocześnie zarządcą lub nadzorcą spółki oraz akcjonariusza 

mniejszościowego, posiadającego zdecydowanie mniejsze szanse na przeforsowanie swojego stanowi-

ska. Stąd zarządca, będący jednocześnie akcjonariuszem większościowym, powinien brać pod uwagę 

również interesy akcjonariuszy mniejszościowych, gdyż jako piastun spółki działa także w ich intere-
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sie. Zapatrywanie w podobnym duchu wyraził w niedawnym judykacie SN, stwierdzając, że „interes 

spółki stanowi kompromis, wypadkową pomiędzy często sprzecznymi ze sobą interesami wspólników 

mniejszościowych i większościowych, a jego treść powinna uwzględniać słuszne interesy obu grup 

wspólników” (uchwała SN z 22.10.2009 r., sygn. III CZP 63/09, OSNC 2010/4/55, Lex nr 522988). 

 W świetle wszystkich powyższych wywodów uzasadnioną wydaje się teza, że w s z y s t k i e  

p r o gr a my  o p c j i  me n e d ż e r s k i c h  u c h wa l a n e  p r ze z  s p ó ł k ę  p o wi n n y  b y ć  z g o d n e  

z  j e j  n a j l e p s z y m i n t e r e s e m .
849

 

5.5.2.1.2. Zakres przedmiotowy uchwały 

 Jawność i dostępność najważniejszych informacji dotyczących projektowanego programu 

opcji menedżerskich powinna stanowić warunek sine qua non jego uchwalania w każdej spółce, przy 

czym największy nacisk winien być położony na spółkę publiczną. Możliwość zapoznania się akcjo-

nariuszy z założeniami programu opcji menedżerskich, w tym z wiadomościami na temat jego skali 

oraz parametrów ekonomicznych, ma umożliwić im świadome opowiedzenie się za lub przeciw im-

plementacji danego systemu motywacyjnego. 

 Polskie prawo spółek nie zawiera w tej materii żadnych postanowień, w związku z czym po-

wstaje konieczność odwołania się do prawa UE (zob. jednak pkt 7.7.4.2.1.3). Wyraźne wytyczne od-

nośnie zatwierdzania programów opcji menedżerskich przez walne zgromadzenia spółek publicznych 

zostały zawarte w art. 6–7 zalecenia 2004/913/WE. Unijny prawodawca zaleca przyznanie naczelne-

mu organowi spółki kompetencji nie tylko w przedmiocie uprzedniego zatwierdzenia planów wyna-

grodzeń opartych na opcjach nabycia akcji, lecz również podstawowych zasad i warunków stosowa-

nych przy ustalaniu wynagrodzeń indywidualnych.
850

 Zgodnie z art. 6.2. zalecenia 2004/913/WE 

uprzednią zgodą walnego zgromadzenia powinno być objęte (i) wprowadzenie programu opcji mene-

dżerskiej; (ii) wskazanie maksymalnej liczby opcji na akcje oraz akcji nabytych w ich wykonaniu; (iii) 

ustalenie podstawowych warunków przyznawania opcji; (iv) okres wykonania praw z opcji; (v) okre-

ślenie warunków i zasad wszelkich późniejszych zmian w cenie wykonania opcji, jeżeli ewentualność 

taka jest w ogóle dopuszczona przez prawo krajowe lub zasady programu. Zalecenie przypisuje rów-

nież kompetencji walnego zgromadzenia wskazanie nieprzekraczalnego terminu, do którego odpowie-
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 Należy jednak zasygnalizować, że podczas uchwalania programu opcji menedżerskich może mieć miejsce 

swoisty paradoks „błędnego koła interesu spółki”. Zazwyczaj twierdzi się, że wyłączenie prawa poboru bądź 

może zostać dokonane, jeżeli odbywa się w interesie spółki. Podobnego argumentu używa się podczas rozważa-

nia możliwości oznaczenia ceny emisyjnej akcji na poziomie niższym niż wartość rynkowa lub godziwa (w 

braku ceny rynkowej). Jako przykład obydwu sytuacji podaje się właśnie oferowanie nabycia papierów warto-

ściowych spółki jej pracownikom lub członkom kadry kierowniczej. Również w praktyce nierzadko uchwalenie 

programu opcji menedżerskich uzasadnia się jego zamierzoną realizacją interesu spółki. Niemniej, nie można 

pomijać, że sam program opcji menedżerskich powinien być uchwalony w najlepszym interesie spółki w sensie 

materialnym. Oznacza to, że realizacja interesu spółki ma stanowić nie tylko rezultat, lecz przede wszystkim 

wstępną przesłankę uruchomienia programu. Nietrudno jest bowiem o tak zaprojektowany system wynagrodzeń 

kapitałowych, który „w imię interesu spółki” będzie najprostszym, rozłożonym w czasie mechanizmem transferu 

korzyści z majątku spółki do kieszeni jej piastunów. Taki system służy interesowi tylko wyłącznie kadry mene-

dżerskiej i naraża spółkę na szkodę. W efekcie, może dojść do odwrócenia paradygmatu interesu spółki. Stąd, 

tym większej wagi nabiera wymóg, aby sam program był wdrażany w najlepszym interesie spółki oraz by oko-

liczność ta została materialnie wykazana, np. poprzez wskazanie, iż w przypadku spełnienia warunków progra-

mu spółka wzbogaci się o wskazaną kwotę lub osiągnie inne wymierne korzyści. 
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 Nie wymaga jednak ustalania przez akcjonariuszy konkretnych wysokości wynagrodzeń lub nagród dla 

poszczególnych zarządców. Zob. motyw (10) w zw. z art. 6.1.–6.5. zalecenia 2004/913/WE. 
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dzialny organ może przyznawać konkretne świadczenia w ramach programu (art. 6.2. w zw. z art. 6.3. 

zalecenia 2004/913/WE). Prawodawca europejski uważa również, że wszelkie ustalenia dotyczące 

opcji z dyskontem, na podstawie których przyznaje się prawo nabycia akcji po cenie niższej od ich 

wartości rynkowej z dnia ustalenia ceny wykonania opcji lub niższej od średniej wartości rynkowej w 

ramach pewnego okresu poprzedzającego dzień ustalenia ceny wykonania opcji, powinny podlegać 

uprzedniemu zatwierdzeniu przez akcjonariuszy, jeżeli postanowienia takie są w ogóle dopuszczone 

przez prawo krajowe lub statut spółki (art. 6.5.). 

5.5.2.1.3. Organ uprawniony do podejmowania czynności związanych z programem opcji me-

nedżerskich 

 Z perspektywy polskiego legis latae, zwłaszcza uwzględniwszy teoretyczną specyfikę relacji 

„checks and balances” pomiędzy organami menedżerskimi spółki akcyjnej, uzasadnione wydaje się 

twierdzić, że organem, który powinien legitymować się szerokim upoważnieniem akcjonariuszy do 

ustalania szczegółów programu opcji menedżerskich jest rada nadzorcza.
851

 Również w praktyce wal-

ne zgromadzenia przekazują temu organowi upoważnienia do ustalania szczegółowych założeń regu-

laminów programów motywacyjnych. Pewna część kompetencji jest ewentualnie przekazywana 

członkom zarządu, którzy mają czuwać nad realizacją programu dla kadry menedżerskiej niższego 

szczebla. W spółkach, w których funkcjonują komitety ds. wynagrodzeń, kwestie związane z wieloma 

aspektami motywacyjnych wynagrodzeń kapitałowych powinny zostać oddane właśnie ich gestii. 

Wydaje się, że pożyteczną mogłaby się okazać konstrukcja udzielenia przez walne zgromadzenie 

szczegółowego upoważnienia do przeprowadzenia programu opcji menedżerskich na rzecz organu 

nadzorującego, na którym spoczywałby obowiązek realizacji tego złożonego procesu. Organ ten dzia-

łałby na podstawie i w granicach szczegółowego upoważnienia określonego uprzednio w uchwale 

walnego zgromadzenia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku finansowania przez spółkę nabywa-

nia lub obejmowania emitowanych przez nią akcji własnych w art. 345 § 5 k.s.h. W tym aspekcie ko-

nieczna może się okazać współpraca z fachowym podmiotem dysponującym specjalistyczną wiedzą w 

materii projektowania prawdziwie motywacyjnych programów opcyjnych. 

5.5.2.2. Przesłanki formalne 

5.5.2.2.1. Tryb zwołania walnego zgromadzenia 

 Przesłanki formalne uchwalenia programu opcji menedżerskich wiążą się z wytyczoną przez 

k.s.h. procedurą podejmowania uchwał przez spółkę. W ramach tej procedury szczególny walor należy 

przyznać ciążącym na spółce o b o wi ą z k o m i n f o r ma c y j n y m w o b e c  a k c j o n a r i u s z y . Godzi 

się zatem podkreślić, że walne zgromadzenie powinno zostać zwołane co do zasady drogą ogłoszenia 

co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (art. 402 § 1 k.s.h.). Bar-

dziej szczegółowe wymogi zostały ustanowione wobec spółek publicznych. Zgodnie z art. 402
1
 k.s.h. 

walne zgromadzenie takiej spółki powinno zostać zwołane przez ogłoszenie na jej stronie internetowej 

oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami OfertaPublU, 

co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem zgromadzenia. 
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 Kompleksową kompetencję rady nadzorczej w sfere kontraktów menedżerskich postuluje A. Opalski, Eu-

ropejskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 310. 
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5.5.2.2.2. Obowiązek publikacji projektów uchwały 

 Jeżeli wdrożenie systemu motywacyjnego w spółce niepublicznej będzie wiązało się ze zmia-

ną statutu, ogłoszenie o zgromadzeniu powinno zawierać m.in. treść projektowanych zmian w tym 

dokumencie. Oznacza to de facto obowiązek publikacji projektów uchwał (art. 402 § 2 k.s.h.). Szerszy 

zakres obowiązków ciąży na spółkach publicznych, które zobowiązane są zamieścić na korporacyjnej 

stronie internetowej m.in. dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, jak 

również projekty uchwał, względnie uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki dotyczące spraw nale-

żących do porządku obrad, jeżeli nie jest przewidywane podejmowanie uchwał (art. 402
3
 § 1 pkt. 3–4 

k.s.h.). Podobny obowiązek wynika z zalecenia art. 1 pkt 4 części II dobrych praktyk 2007, zgodnie z 

którym spółka powinna zamieścić na stronie internetowej porządek obrad, projekty uchwał wraz z 

uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co naj-

mniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Wszystkie powyższe dokumenty powinny zna-

leźć się na stronie internetowej od dnia zwołania walnego zgromadzenia, czyli co najmniej na dwa-

dzieścia sześć dni przed terminem zgromadzenia (art. 402
3
 § 1 w zw. z art. 402

1
 § 2 k.s.h.). 

5.5.2.2.3. Obowiązek uzasadnienia uchwały 

 Z art. 402
3
 § 1 pkt 4 k.s.h. nie wynika explicite wymóg zamieszczenia na stronie internetowej 

spółki publicznej uzasadnienia uchwały. Zasadnym jest jednak uznać, że obowiązek informacyjny z 

omawianego przepisu ma zakres szeroki, obejmujący również tekst uzasadnienia projektów uchwał.
852

 

Słuszność tej tezy potwierdza nie tylko przywołany wyżej art. 1 pkt 4 części II dobrych praktyk 2007, 

lecz także przewidziany expressis verbis w art. 5 cz. II dobrych praktyk 2007 wymóg, aby projekty 

merytorycznych uchwał walnego zgromadzenia były uzasadniane. Zgodnie z zaleceniem, zarząd ma 

obowiązek przedstawić uzasadnienie uchwały lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umiesz-

czenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o jej uzasadnienie. W konsekwencji, 

jeżeli spółka przygotowała uzasadnienie uchwały, powinno zostać ono upublicznione, jak wymagają 

tego zasady dobrych praktyk. 

 Uzasadnienie posiada istotną wagę merytoryczną i praktyczną, co powoduje, że przesłanka 

obowiązku uzasadnienia uchwały o wdrożeniu programu opcji menedżerskich ma charakter material-

no-formalny. Uzasadnienie powinno dokumentować „wolę” podmiotu ustanawiającego system wyna-

grodzenia kapitałowego w przedmiocie jego celu i funkcji. Wyrażone w tym dokumencie argumenty, 

motywy oraz „filozofia” programu mają pełnić kluczową rolę dla oceny, czy nie godzi on w interes 

ekonomiczny spółki, bądź czy nie sprzeciwia się prawu, statutowi spółki lub dobrym obyczajom. Ele-

menty te w odpowiedniej konfiguracji stanowią bowiem podstawy powództwa o uchylenie uchwały 

walnego zgromadzenia (art. 422 k.s.h.). W świetle powyższego, za zdecydowanie niewystarczające 

uznać należy nagminnie stosowane w polskich spółkach stwierdzenie: „Uznając motywacyjny charak-

ter wynagrodzenia oraz wkład kadry zarządzającej w budowanie wartości spółki walne zgromadzenie 

uchwala program motywacyjny”. Należy z całą mocą podkreślić, że uchwała implementującą program 

opcyjny dla władz spółki powinna być uzasadniona w sposób s zc z e gó ł o w y ,  me r y t o r yc z n y ,  
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p r o f e s j o n a l n y  i  s t a r a n n y , odpowiadając standardom profesjonalnej staranności (art. 483 § 2 

k.s.h.). Co więcej, musi ona bazować na prawdziwych danych ekonomicznych, założeniach i wskaźni-

kach gospodarczych, bądź oświadczeniach, pod rygorem odpowiedzialności korporacyjnej przygoto-

wujących je stron. Ogólne lub lakoniczne uzasadnienie uchwały może stanowić podstawę do jej za-

skarżenia lub odmowy jej rejestracji. 

5.5.2.2.4. Informacja dodatkowa towarzysząca projektowi i uzasadnieniu uchwały 

 Istotne wytyczne w materii obowiązków informacyjnych w trakcie procedury uchwalania 

programu opcji menedżerskich w spółkach publicznych zawiera zalecenie 2004/913/WE. Wymogi 

zalecenia na tym odcinku wykraczają zdecydowanie poza opisane wcześniej uprzednie zatwierdzenie 

programu uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz zakres zagadnień stanowiących jej 

przedmiot. Postanowienia art. 7.1.–7.4. zalecenia ustanawiają daleko idące obowiązki informacyjne, 

które powinny poprzedzić zatwierdzenie systemu płatności w instrumentach kapitałowych. W myśl 

zalecenia z art. 7.1. przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem mającym ustanowić program opcji 

menedżerskich, akcjonariusze powinni otrzymać dokument informacyjny dotyczący uchwały. Charak-

ter wspomnianej informacji nie jest jasny i nie istnieją argumenty przekonywające za możliwością 

automatycznego traktowania jej jako uzasadnienia uchwały. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że powi-

nien to być dokument oddzielny, stanowiący – z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy wymaganych 

informacji – szczególnie wartościowy suplement dla uzasadnienia.
853

 

 Informacja ta powinna zawierać przede wszystkim pełen opis systemów wynagrodzeń opar-

tych na instrumentach kapitałowych, względnie przedstawienie ich podstawowych warunków. Drugą 

zasadniczą informacją powinny być nazwiska uczestników wdrażanego planu motywacyjnego. Akcjo-

nariuszom należy także udostępnić informację o tym, w jaki sposób spółka zamierza zapewnić akcje 

potrzebne do wypełnienia jej zobowiązań, w szczególności przez wyraźne określenie, czy spółka za-

mierza nabyć akcje własne, czy też wyemitować nowe akcje. Opisywany dokument powinien również 

określić związek implementowanych programów z ogólną polityką wynagrodzeń. W końcu, jednym z 

najważniejszych wymagań jest podanie zarysu kosztów, jakie spółka poniesie w związku z planowaną 

realizacją danego systemu płac. 

5.5.2.2.5. Wymagana większość oraz kworum 

 Oczywistą grupę przesłanek powzięcia uchwały o implementacji programu opcji menedżer-

skich stanowi uzyskanie wymaganej prawem większości głosów akcjonariuszy przy odpowiedniej 

reprezentacji udziałów w kapitale zakładowym. Jak można się domyślać, pochodną braku regulacji 

omawianej uchwały w polskim prawie spółek jest nieobecność wymogu uzyskania kwalifikowanej 

większości głosów w tym przedmiocie. Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, jaką wielkość po-

winna przybrać większość niezbędna do przegłosowania analizowanej uchwały, w pierwszej kolejno-

ści należy odwołać się do przepisu art. 414 k.s.h., zgodnie z którym uchwały walnego zgromadzenia 

co do zasady zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa oddanych głosów), jeżeli 
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nic innego nie wynika ze statutu spółki bądź przepisów szczególnych. Zważyć jednak należy, że na 

gruncie legis latae decyzja o przyznaniu opcyjnych praw nabycia akcji powiązana będzie z konkret-

nymi, rządzącymi się swoimi prawami instytucjami, co aktualizować będzie wymóg uzyskania kwali-

fikowanych większości głosów walnego zgromadzenia właściwych dla wskazanych procedur. Doko-

nując ich przeglądu odnotować należy, że większości trzech czwartych głosów wymaga uchwała doty-

cząca emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa (art. 415 § 1 k.s.h.), oraz w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (art. 445 § 1 k.s.h.) bądź wa-

runkowego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 449 § 1 k.s.h.), przy czym w ostatnich dwóch 

przypadkach do powzięcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co naj-

mniej połowę kapitału zakładowego w przypadku spółki niepublicznej oraz co najmniej jedną trzecią 

kapitału w spółce publicznej (art. 445 § 1 zd. 2 k.s.h.). Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji 

nowej emisji i przyznanie ich osobom trzecim (art. 433 § 2 k.s.h.) co do zasady wiąże się z konieczno-

ścią uzyskania co najmniej czterech piątych głosów walnego zgromadzenia. Natomiast, uchwała doty-

cząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością 

dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej po-

łowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów (art. 415 

§ 1
1
 k.s.h.). 

 Analiza powyższych przepisów pozwala sformułować tezę de lege ferenda, zgodnie z którą 

dla spójności systemowej kodeks spółek handlowych powinien wymagać dla uchwały o wprowadze-

niu programu opcji menedżerskich większości c o  n a j mn i e j  t r ze c h  c z wa r t y c h  g ł o s ó w  ak-

cjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Godzi się odnotować, że 

większości co najmniej trzech czwartych reprezentowanego kapitału zakładowego wymaga również 

niemiecka ustawa o spółce akcyjnej w odniesieniu do przyznania „nagich” warrantów w ramach wa-

runkowego podwyższenia kapitału zakładowego (§ 193 sek. 1 AktG), nabycia akcji własnych dla 

członków zarządu na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia (§ 71 ust. 1 pkt 8 AktG w zw. z 

§ 186 ust. 3 AktG), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji (§ 186 ust. 3 

AktG), jak również uchwały walnego zgromadzenia o emisji obligacji zamiennych lub z warrantem (§ 

221 ust. 1 zd. 2 AktG).  

5.6. Regulamin programu opcji menedżerskich 

5.6.1. Charakter prawny regulaminu programu opcji menedżerskich 

 Dokumentem o kluczowym znaczeniu dla systemu wynagradzania kadry kierowniczej za po-

mocą opcji nabycia akcji jest, obok uchwały o jego wdrożeniu, r e g u l a mi n  p r o gr a mu  o p c j i  

me n e d ż e r s k i c h . Regulamin programu motywacyjnego stanowi jego swoistą konstytucję, określa-

jąc podstawowe zasady oraz szczegółowe warunki danego systemu. Jest to akt wewnętrzkorporacyjny 

o charakterze umownym (lex contractus) wywierający skutki prawne jedynie w ramach relacji spółki z 

uczestnikami programu, choć konsekwencje dotyczące sytuacji prawnej podmiotów zainteresowanych 

mogą mieć rozszerzoną skuteczność. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku zawarcia postanowień na 

wypadek śmierci osoby uprawnionej do otrzymania lub wykonania prawa opcji nabycia akcji. 
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 Spółka akcyjna działa na podstawie przepisów k.s.h. oraz postanowień opartego na nim statutu 

(art. 35 k.c.). Zarówno kodeks, jak i statut mogą stanowić podstawę uchwalania poszczególnych regu-

laminów. Z uwagi na to, że k.s.h. normuje zagadnienie regulaminów statutowych organów spółki w 

sposób fragmentaryczny, konieczne wydaje się określenie relacji pomiędzy tymi dokumentami a regu-

laminem programu motywacyjnego. Jeżeli chodzi o regulamin zarządu spółki, zgodnie z art. 371 § 6 

k.s.h. statut może przyznawać radzie nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu kompetencję do uchwa-

lenia lub zatwierdzenia regulaminu zarządu. W braku jakichkolwiek postanowień w tej materii, zarząd 

jest władny samodzielnie uchwalić regulamin swojego funkcjonowania. Taki regulamin może zostać 

jednak zatwierdzony przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Kodeks nie przewiduje więc 

obowiązku uchwalenia regulaminu, lecz przyznaje w tej materii uprawnienie wynikające z normy 

dyspozytywnej o charakterze kompetencyjnym.
854

 Wiążący wobec zarządu charakter prawny regula-

minu statuują verba legis, w myśl których członkowie zarządu podlegają wobec spółki ograniczeniom 

ustanowionym w przepisach k.s.h., statucie spółki, uchwałach rady nadzorczej oraz walnego zgroma-

dzenia oraz właśnie regulaminie zarządu (art. 375 k.s.h.). Kwestia regulaminu rady nadzorczej jest 

uregulowana w art. 391 § 3 k.s.h., w myśl którego regulamin określającej organizację i sposób wyko-

nywania czynności przez tę organ, może zostać uchwalony przez walne zgromadzenie, jednak statut 

może przyznawać radzie suwerenne upoważnienie do uchwalenia jej regulaminu.
855

 W przypadku 

walnego zgromadzenia, k.s.h. normuje wyraźnie jedynie problematykę regulaminu w przypadku spół-

ki publicznej (art. 411
1
 §§ 1 i 3, art. 411

2
 § 5, 412

1 
§ 4 k.s.h.), lecz nie powinno ulegać wątpliwościom, 

że jego uchwalenie jest możliwe również w spółkach nie posiadających takiego statusu, jak również, 

że organem władnym jest w tym przypadku walne zgromadzenie. 

 Powyższe unormowania prowadzą do wniosku, że regulaminy zarządu, rady nadzorczej i wal-

nego zgromadzenia stanowią dokumenty autonomiczne. Są one niezależne od siebie, jak również od 

statutu spółki, choć bezdyskusyjnie mogą czerpać z niego swoje źródło. Regulaminy mają nadto cha-

rakter odrębny od umów akcjonariuszy, mimo że mogą i w praktyce często transponują ich postano-

wienia, wyznaczając praktyczne ramy organizacji i funkcjonowanie organów statutowych nie tylko w 

aspekcie formalnym, lecz nieraz także merytorycznym.
856

 W końcu, regulaminy obligatoryjnych orga-

nów spółki należy odróżnić od zasad działania organów pozakodeksowych, których ustanowienie 
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 A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 371, s. 657, Nb 24. 
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 Norma ta ma charakter jednostronnie bezwzględnie obowiązujący (norma semiimperatywna), gdyż nie 

zezwala na uchwalenie lub zatwierdzenie zasad regulaminu rady nadzorczej przez zarząd spółki. Krótkie, lecz 

trafne wyjaśnienie relacji między przepisem prawnym bezwzględnie obowiązującymi (ius cogens), względnie 

obowiązującym (ius dispositivum), a jednostronnie bezwzględnie obowiązującym, czyli semiimperatywnym 

bądź semidyspozytywnym (ius semidispositivum) na gruncie sprawa spółek wyjaśnia S. Sołtysiński [w:] S. Sołty-

siński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 301, Nb 22, 

s. 18 oraz bardziej szczegółowo Idem [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH, t. I, Warsza-

wa 1994, s. 66–67, Nb 108. Szerzej na ten sam temat S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, pod red. 

S. Grzybowskiego, wyd. 2, Ossolineum 1985, s. 110–113; Z. Radwański, M. Zieliński [w:] System Prawa Pry-

watnego, t. 1. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 315–321, Nb 8–36; P. 

Machnikowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, 

Warszawa 2006, s. 480–494, Nb 69–104. 
856

 Problematykę relacji pomiędzy regulaminami zarządu i rady nadzorczej a statutem spółki i umowami ak-

cjonariuszy zaprezentowano szczegółowo w A. Szumański, Regulaminy zarządów i rad nadzorczych spółek 

kapitałowych, PPH 2003, Nr 1, s. 4–10. 
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może przewidywać statut. Chodzi przede wszystkim o tworzone w ramach rady nadzorczej komitety 

ds. audytu, wynagrodzeń oraz nominacji. Jeżeli odpowiednie postanowienie statutu na to zezwala, 

regulaminy tych ciał mogą być uchwalane przez radę nadzorczą na podstawie upoważnienia walnego 

zgromadzenia lub bez niego, względnie przez walne zgromadzenie. Statut lub umowa akcjonariuszy 

może uprawniać do uchwalenia innych regulaminów.
857

 

 W świetle powyższych rozważań nasuwa się przekonanie o funkcjonalnej odrębności regula-

minu programu opcji menedżerskich od omówionych wyżej dokumentów. Z uwagi na to, że sam pro-

gram jest autonomiczną konstrukcją prawną o sprecyzowanym celu gospodarczym, również jego regu-

lamin ma charakter samodzielny i niezależny od pozostałych regulaminów ustanowionych w spółce. 

Niemniej, nie tylko niewykluczonym, że pozostałe dokumenty spółkowe będą miały wpływ na treść, 

wykonywanie oraz interpretację regulaminu w sytuacjach niejasnych. Należy przy tym podkreślić, że 

regulaminy statutowych organów spółki należą do kategorii aktów powiązanych ze stosunkiem spółki. 

Natomiast, kwalifikacja taka nie jest oczywista w przypadku regulaminu programu opcji menedżer-

skich. Z jednej strony, jest on bowiem aktem wewnętrznym dotyczącym spraw spółki, z drugiej jed-

nak strony, adresowany jest również do osób niewchodzących w skład organów statutowych, a prawo 

uczestnictwa w nim w przypadku członków zarządu bądź nadzorców spółki wynika co prawda z ich 

mandatu, lecz nie wchodzi w jego zakres. Stąd, istnieją podstawy do uznania, że zastosowanie znajdu-

je w tym przypadku art. 384 k.c., zgodnie z którym ustalony przez jedną ze stron regulamin, wiąże 

drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy, lub gdy strona mogła z łatwością się 

dowiedzieć o jego treści, w sytuacji, gdy posłużenie się nim jest przyjęte w danych relacjach (art. 384 

§ 1 i 2 k.c.). Obowiązywanie tej normy nie jest bowiem ograniczone jedynie do stosunków przedsię-

biorcy z konsumentem, lecz rozciągają się na relacje między profesjonalistami. W tym świetle, choć 

wydaje się to oczywistym, godzi się odnotować, że członek władz spółki lub przedstawiciel kadry 

menedżerskiej nie będzie uznawany za konsumenta. Zgodnie z art. 22
1
 k.c., konsumentem jest osoba 

fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową. Tymczasem, uczestnik programu wynagrodzenia kapitałowego zawiera umową opcyjną 

oraz akceptuje regulamin programu w bezpośrednim, lub co najmniej pośrednim, związku ze swoją 

działalnością zawodową.
858

 Pomimo brzmienia normy art. 384 k.c., zgodzić się należy, że na gruncie 

sytuacji prawnej w ramach programu opcji menedżerskich jego regulamin w ramach konkretnego 

stosunku prawnego będzie obowiązywał drogą k o n s e n s u , któremu strony stosunku prawnego opcji 
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 Ograniczając się jedynie do problematyki niniejszej pracy warto odnotować, że spółka może uchwalić (i) 

regulamin inwestowania przez członków zarządu oraz rady nadzorczej w papiery wartościowe i instrumenty 

finansowe; (ii) regulamin wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (dokument odrębny od regulaminu 

komitetu ds. wynagrodzeń), itp. Przykładem spółki z rozbudowaną systematyką aktów wewnętrznych organizu-

jących pracę oraz dookreślających uprawnienie i obowiązki ich członków jest obecna na polskim rynku Cinema 

City International N.V. 
858

 Szerzej na temat regulaminów w ramach zobowiązaniowych stosunkach umownych, zob. Z. Radwański 

[w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. S. Grzybowskiego, Osso-

lineum 1981, s. 399–406; M. Bednarek [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, 

pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2006, s. 564–566, Nb 53–59; K. Zagrobelny [w:] E. Gniewek (red.), KC. Ko-

mentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 384, Nb 1–25, s. 583–588;  
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nabycia akcji dadzą wyraz poprzez włączenie postanowień regulaminu do treści zawartej przez nie 

umowy.
859

 

 

5.6.2. Organ uprawniony do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu programu opcji mene-

dżerskich 

 W braku jakiejkolwiek regulacji w sferze ustawowej lub ładu korporacyjnego w tej materii, 

zasadniczy problem prawny dotyczy ustalenia, który organ jest uprawniony do uchwalenia regulaminu 

programu opcji menedżerskich. Podczas rozstrzygania tej kwestii należy wciąż pod uwagę zarówno 

dotychczasowe rozważania zaprezentowane w pkt. 5.5.1, prowadzące do jednoznacznego wniosku, że 

podmiotem kompetencji prawnej do wdrożenia programu opcyjnego jest walne zgromadzenie, jaki i 

powyższy wywód na temat ustawowych lub statutowych uprawnień do uchwalenia lub zatwierdzenia 

regulaminów poszczególnych obligatoryjnych organów spółki akcyjnej. 

 W konsekwencji, wszelkie przesłanki przemawiają za uznaniem, że to właśnie walnemu 

zgromadzeniu należy przypisać pierwotne uprawnienie do uchwalenia regulaminu planu opcji. Stano-

wisko to będzie słuszne zwłaszcza w sytuacji, gdy regulamin systemu opcyjnego będzie stanowił za-

łącznik do uchwały o jego wdrożeniu. Jednocześnie, zważywszy, że istotna rola w umodelowaniu i 

realizacji systemu wynagrodzeń kapitałowych przypadać będzie radzie nadzorczej, de lege lata nie ma 

przeszkód, aby statut spółki zezwalał walnemu zgromadzeniu na udzielenie radzie nadzorczej upo-

ważnienia do uchwalenia regulaminu programu opcji menedżerskich. W tej ostatniej sytuacji, dla 

wzmocnienia uprawnień akcjonariuszy w tej sensytywnej materii, statut może również uzależnić wej-

ście w życie regulaminu od jego zatwierdzenia przez walne zgromadzenie. Z punktu widzenia przej-

rzystości spraw spółki wskazanym jest, aby w każdym z wymienionych wypadków regulamin wraz z 

towarzyszącymi mu wzorami dokumentów stanowił załącznik do uchwały walnego zgromadzenia w 

przedmiocie jego uchwalenia lub zatwierdzenia. 

5.6.3. Treść regulaminu programu opcji menedżerskich 

 Problematyka treści regulaminu programu opcji menedżerskich to zagadnienie złożone, które, 

dotycząc w takiej samej mierze treści umowy opcyjnej zawieranej pomiędzy spółką a osobą upraw-

nioną, rozciąga się na ogólną kwestię treści programu opcji menedżerskich. Godzi się wobec tego po 

raz kolejny przywołać rację oczywistą, której znaczenia nie można jednak przeceniać, że meritum 

każdego programu opcji menedżerskich będzie odmienne w zależności od spółki oraz celu ekono-

micznego, którego realizacji ma on służyć.
860

 Każdy program motywacyjny powinien być „zszyty na 

miarę” spółki, odpowiadając jej potrzebom, ambicjom, sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji kadrowej. 

Natomiast nie tylko nie ma przeszkód, ale jest jak najbardziej wskazanym, aby pokusić się o naszki-

cowanie elementów przedmiotowo istotnych „konstytucji” programu opcji menedżerskich in abstrac-

to. 
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 Zob. Z. Radwański [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. 

S. Grzybowskiego, Ossolineum 1981, s. 402. 
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 Z tego zresztą powodu do udostępnionych w komputerowych bazach i programach prawniczych wzorów 

dokumentów składających się na „motywacyjne” programy wynagrodzeń kapitałowych, w tym projekty regula-

minów, uchwał, umów i innych wzorców, podchodzić należy z największą ostrożnością. 
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 Na wstępie procesu identyfikacji modelowych postanowień, które przeważnie znajdą odzwier-

ciedlenie w treści regulaminu programu, należy stwierdzić, że będą one w istotniej mierze odpowiadać 

„essentialia negotii” modelowej konstrukcji programu opcji menedżerskich, zaproponowanej w pkt. 

5.3.5, względnie będą je uszczegóławiać. Treść regulaminu podzielić można na kilka grup meryto-

rycznych. Pierwszą z nich stanowić będą p o s t a n o wi e n i a  o g ó l n e , wskazujące przede wszystkim 

nazwę „własną” programu wynagrodzeń kapitałowych, jego uchwalenia oraz cel i podstawowe zało-

żenia, względnie uzasadnienie jego wdrożenia. Ta część stanowić może swoistą „preambułę” progra-

mu, w której spółka wykłada filozofię przyświecającą jego implementacji oraz sens motywowania 

zarządzających lub pracowników za pomocą opcji nabycia jej papierów wartościowych. Przydatnym 

elementem z punktu widzenia koherencji i wewnętrznej spójności wszystkich dokumentów składają-

cych się na program okazać się może s ł o w n i c ze k , zawierający wykaz specyficznych lub autono-

micznych pojęć wykorzystywanych w toku jego realizacji.
861

 Tu może się również znaleźć informacja 

o okresie, na który program został uchwalony (np. lata 2012–2016) lub, ewentualnie, szczegółowy 

podział na podokresy jego realizacji. Jest to o tyle istotne, że w zależności od okoliczności spółka 

może zakładać albo realizację poszczególnych faz programu niezależnie od pozostałych bądź w ich 

funkcjonalnym powiązaniu i sprzężeniu, co przekłada się zwłaszcza na możliwość wykorzystania 

niewykonanych opcji na późniejszych etapach planu. W ramach informacji ogólnych istnieje możli-

wość przywołania p o d s t a w y  p r a wn e j  programu. Może się na nią składać szczegółowe określenie, 

jakie akty korporacyjne wchodzą lub będą wchodzić w jego zakres, względnie wywoływać określone 

skutki prawne na przestrzeni czasu, względnie wskazanie warunków obowiązywania regulaminu. W 

rachubę może tu wchodzić zwłaszcza powołanie uchwały o ustanowieniu programu opcji menedżer-

skich, oraz wyznaczenie terminów do podjęcia uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego bądź nabycia akcji własnych.  

 Postanowienia definiujące z a k r e s  p o d mi o t o w y  programu stanowią jeden z najbardziej 

istotnych elementów treści regulaminu. Istnieją dwie zasadnicze metody dokonywania rozstrzygnięć w 

tej materii. Najprostsza z nich opiera się na wskazaniu osób uprawnionych do uczestnictwa w syste-

mie opcyjnym poprzez wymienienie ich z imienia i nazwiska np. na liście załączonej do regulaminu. 

To rozwiązanie jest wykorzystywane na potrzeby programów o wąskim zakresie podmiotowym, adre-

sowanych najczęściej do ścisłego kierownictwa spółki i wdrażanych w ściśle oznaczonym celu gospo-

darczym. Drugim sposobem, stosowanym znacznie częściej z przyczyn praktycznych w przypadku 

programów obejmujących szersze grono kadry kierowniczej wyższego, średniego i niższego szczebla, 

jest ścisłe wytyczenie przesłanek określenia osób uprawnionych oraz podmiotu władnego do przepro-

wadzenia tej czynności. Będzie nim najczęściej rada nadzorcza w przypadku członków zarządu oraz 

członkowie zarządu w przypadku pozostałych przedstawicieli managementu spółki. Dodatkowe kwe-

stie wymagające unormowania w zakresie kręgu podmiotów mogących partycypować w programie 

związane są z problematyką prawa grup spółek. 
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 Warto przy tym uczynić uwagę praktyczną, że w związku z całkowitym brakiem jednolitości nomenklatu-

ry w ramach różnych motywacyjnych programów opcyjnych ze spółkek publicznych zachodzą nieraz intrygują-

ce, z punktu widzenia prawnego, a nawet językowego, odmienności w nazywaniu i definiowaniu opcji nabycia 

akcji, okresu i warunkow nabywania uprawnień oraz kryteriów indywidualnych oraz ekonomicznych, na których 

program się opiera. Zdarza się, że odmienności te dowodzą nieraz nieograniczonej fantazji prawników bądź 

innych osób odpowiedzialnych za kształtowanie treści regulaminów programów opcji. 
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 Do grupy przedmiotowo istotnych elementów treści regulaminu programu opcji menedżer-

skich zaliczyć należy również opis k r y t e r i ó w  i  wa r u n kó w  p r z y z n a wa n i a  o p c j i  n a b yc i a  

a k c j i  l u b  i n n y c h  p a p i e r ó w  wa r t o ś c i o w yc h . Ta kategoria postanowień obejmuje przede 

wszystkim ustalenie (i) liczby opcji oferowanych w ramach programu; (ii) zasad precyzowania liczby 

opcji przyznawanych konkretnym uczestnikom programu lub metod ich ustalania przez upoważniony 

podmiot czuwający nad realizacją programu; (iii) ilości i serii akcji lub innych papierów wartościo-

wych przypadających na jedną opcję; (iv) kryteriów indywidualnych nabycia opcji; (v) kryteriów eko-

nomicznych nabycia opcji; (vi) ceny nabycia lub wykonania opcji; (vii) długości trwania okresów 

nabywania uprawnień, tj. terminu realizacji praw z opcji; (viii) zasad ograniczenia zbywalno-

ści/niezbywalności uprawnienia opcyjnego, w tym zasad jego dziedziczenia, jeżeli regulamin dopusz-

cza taką możliwość; (ix) postaci i charakteru prawnego opcji nabycia akcji; w tym, czy instrument 

opcyjny przyjmie postać dokumentu bądź będzie podlegał dematerializacji, jak również zasad prze-

chowywania i deponowania instrumentów opcyjnych (np. w domu maklerskim); (x) warunków i sytu-

acji, w których następuje utrata lub wygaśnięcie prawa opcji; (xi) zasad postępowania z niewykona-

nymi opcjami, oraz (xii) sankcji za niedochowanie warunków umów opcyjnych w zakresie przyzna-

nych opcji. 

 W ścisłym związku funkcjonalnym z opisanym korpusem reguł pozostają zasady rządzące 

k r y t e r i a mi  i  wa r u n ka mi  o f e r o wa n i a  i  n a b y w a n i a  a kc j i  l u b  i n n yc h  p a p i e r ó w  

w a r t o ś c i o w yc h , stanowiących instrumenty bazowe dla opcji. Dotyczą one w pierwszej kolejności 

określenia (i) zasad i terminów emisji bazowych papierów wartościowych, w tym ich podziału na 

transze i serie; (ii) ceny nominalnej bazowych papierów wartościowych lub zasad jej ustalania, w tym 

wskazanie podmiotu uprawnionego w tej materii; (iii) ceny emisyjnej bazowych papierów wartościo-

wych lub zasad jej ustalania oraz wskazanie podmiotu uprawnionego w tej materii; (iv) charakteru 

bazowych papierów wartościowych w zakresie legitymacji ich posiadacza, tj. imienne lub na okazicie-

la; (v) praw korporacyjno-majątkowych związanych z bazowymi papierami wartościowymi oraz okre-

su, od którego one przysługują; (vi) ograniczeń w zbywalności bazowych papierów wartościowych 

oraz okresu ich obowiązywania, w tym uściślenie wielkości (np. procentowej) pakietów bazowych 

papierów wartościowych, które osoba uprawniona zobowiązana jest nie zbywać przez dokładnie wy-

znaczony czas; (vii) metod pokrywania ceny obejmowanych akcji, zwłaszcza określenia czy mogą być 

one obejmowane jedynie za wkłady pieniężne bądź też za aporty; oraz (viii) sankcji za niedochowanie 

warunków umów opcyjnych w zakresie nabytych bazowych papierów wartościowych, obejmujących 

klauzule claw-back, oraz np. nieodwołalne prawo odkupu akcji po cenie nominalnej w przypadku 

niespełnienia warunków regulaminu. 

 Opis wa r u n k ó w  r e a l i z a c j i  programu może mieć charakter autonomiczny lub zintegro-

wany z dwiema scharakteryzowanymi wyżej kategoriami. Węzłowe zagadnienia koncentrują się 

zwłaszcza na trybie zawierania umów z osobami uprawnionymi, jak również zasadach reprezentacji 

spółki oraz członków jej organów, będących jednocześnie uczestnikami systemu wynagrodzeń. Po 

drugie, należy wskazać podmiot władny do oceny, czy spełnione zostały kryteria indywidualne i eko-

nomiczne, uprawniające do nabycia opcji oraz jej wykonania. Ponadto, jeżeli spółka decyduje się zre-

alizować program przy pośrednictwie powiernika (firmy inwestycyjnej np. banku lub domu makler-

skiego) działającej w charakterze deponenta papierów wartościowych, bądź w ramach subemisji usłu-
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gowej, regulamin powinien również precyzować tę materię. Obszerny zakres zagadnień stanowi boga-

te spektrum postanowień związanych z programami opcji menedżerskich w spółkach publicznych, 

dotyczących m.in. charakteru prawnego oferowania papierów wartościowych oraz dopuszczania i 

wprowadzania ich do obrotu na rynku regulowanym, co zostało omówione szczegółowo w rozdz. IX. 

 Niemniejsze znaczenie mają d o d a t k o we  p o s t a n o w i e n i a  regulaminu. W pierwszej ko-

lejności powinny one przewidywać, który podmiot jest uprawniony do dokonywania zmian w regula-

minie oraz w zasadach programu opcji menedżerskich, jeżeli modyfikacje tej drugiej materii są w 

ogóle dopuszczone. Przewidziane zostać mogą kary umowne oraz sankcje związane z zaprzestaniem 

uczestnictwa w programie w przypadku niedochowania wszystkich lub wybranych postanowień regu-

laminu oraz innych dokumentów kształtujących całość otoczenia prawnego systemu motywacyjnego. 

W tej części powinny się znaleźć unormowania dotyczące warunków zakończenia programu opcji 

menedżerskich oraz sytuacji, w których jego realizacja ulega przerwaniu lub zaprzestaniu. Dopusz-

czalna jest klauzula w przedmiocie postawienia opcji w stan natychmiastowej wymagalności na wy-

padek określonych zdarzeń, np. przejęcia kontroli nad spółką. Istotnym elementem jest zastrzeżenie w 

regulaminie możliwości uchylenia programu opcji menedżerskich i wycofania się z niego przez spółkę 

w ustalonych okolicznościach, np. np. fatalnej sytuacji finansowej spółki. W tym kontekście niewy-

kluczone może być aprioryczne zrzeczenie się roszczeń uczestnika programu na wypadek niemożności 

jego kontynuacji przez spółkę. Z drugiej strony, możliwe jest zastrzeżenie zasad odpowiedzialności 

odszkodowawczej spółki wobec osób uprawnionych w przypadku rezygnacji z jego dalszej realizacji. 

 Do regulaminu programu opcji menedżerskich powinny zostać dołączone dokumenty suple-

mentarne. Do podstawowych z a ł ą c z n i k ó w  zaliczyć należy wzór umowy opcyjnej lub kilku jej 

wersji, co może mieć miejsce, jeżeli program adresowany jest do menedżerów różnego szczebla lub, 

mówiąc ogólnie, do szerokiego podmiotowo grona uczestników. Pozostałe dokumenty, związane z 

„technicznymi” aspektami nabywania lub wykonywania praw z opcji, mogą obejmować m.in. formu-

larz zapisu na akcje, względnie na warranty subskrypcyjne, jeżeli program zakłada ich emisję. 

5.7. Umowa uczestnictwa w programie opcji menedżerskich (umowa opcyjna) 

5.7.1. Pojęcie i charakter prawny umowy uczestnictwa w programie opcji menedżerskich 

 Konsekwencją wdrożenia programu opcji menedżerskich, uchwalenia regulaminu programu 

oraz przyznania uprawnień opcyjnych jest zawarcie umowy statuującej prawa i obowiązki stron pro-

gramu. Przedmiotowa stosunek prawny nie będzie miał charakteru „czystej” umowy opcji, gdyż obok 

unormowania stosunku prawnego opcji kupna akcji, będzie również konstytuowala fakt uczestnictwa 

osoby uprawnionej w motywacyjnym systemie wynagrodzenia kapitałowego. W konsekwencji, jest to 

umowa nienazwana, której treść nie jest stypizowana normatywnie w prawie polskim. Oznacza to, że 

na gruncie kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, prawa rynku kapitałowego, ani gdzie-

kolwiek indziej nie zostały określone jej elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii), umożli-

wiające przyporządkowanie jej do któregokolwiek z ustawowych typów umów. Jest to więc n i e -

n o r ma t y wn y  t yp  u mo w y . Należy uznać, że umowa przyznająca prawo nabycia akcji spółki 

stanowi również e mp i r yc z n y  t yp  u mo w y  (niem. Verkehrstypus), gdyż funkcjonuje ona w prak-

tyce na porządku dziennym, również w odniesieniu do płaszczyzny programów motywacyjnych. Z 
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uwagi na to, że nie istnieje wzorzec (model) umowy opcji nabycia akcji zarówno na płaszczyźnie 

normatywnej, jak i pozanormatywnej, jest to umowa a t y p o w a .
862

 Zakres modelowania treści sto-

sunku prawnego opcji nabycia akcji w umowie określają więc kompetencje przyznane przepisami 

semiimperatywnymi i dyspozytywnymi oraz granice swobody czynności prawnych określone przez 

iuris cogentis prawa spółek i prawa cywilnego, naturę spółki akcyjnej oraz zasady współżycia spo-

łecznego, czyli katalog z art. 353
1
 k.c. W braku normatywnego określenia essentialia negotii umowy 

przyznającej opcję nabycie akcji przez ustawodawcę, jej treść wyznacza jej istota. Jądrem takiej umo-

wy jest przyznanie przez spółkę opcyjnego uprawnienia do nabycia akcji. 

 Charakter prawny umowy opcyjnej był przedmiotem rozważań doktrynalnych, podejmujących 

próby przyporządkowania jej cech i mechanizmów właściwych tradycyjnym instytucjom cywilno-

prawnym lub pojęciom zakorzenionym w dogmatyce prawa cywilnego. Zważywszy, że wywody te 

prezentowane były zarówno na wysokim poziomie merytorycznym, jak i w dość znacznej ilości oraz 

objętości, charakterystyka natury jurydycznej umowy opcji „w ogólności” nie będzie przedmiotem 

niniejszych rozważań.
863

 W piśmiennictwie słusznie zaczyna przeważać stanowisko uznające opcję za 

sui generis umowę nienazwaną (contractus innominatus).
864

 Jednak i w tym przypadku nie odbywa się 

to bez formułowania dodatkowych przesłanek modyfikujących, względnie zawężających zakres insty-
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 Charakterystyki pojęć: umowa nienormatywna, empiryczny typ umowy, umowa atypowa oraz umowa 

nienazwana dokonuje S. Włodyka [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. V, Prawo umów han-

dlowych, Warszawa 2006, pkt 2.2.2., Nb 35–57, s. 42–49. 
863

 Godzi się jedynie odnotować, że umowa opcji była charakteryzowana m.in. jako: (i) jednostronnie wiążą-

ca umowa przedwstępna; (ii) umowa sprzedaży zawarta pod warunkiem zawieszającym; (iii) umowa sprzedaży z 

prawem odstąpienia; (iv) „umowa nienazwana, której treścią jest z jednej strony zobowiązanie się posiadacza 

opcji do zapłaty premii opcyjnej, a z drugiej strony – zobowiązaniem się do wystawcy opcji do złożenia długo-

terminowej oferty („umowa ofertowa”)”; (v) umowa gry lub zakładu; czy (v) umowa sui generis. W kwestiach 
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System Prawa Handlowego, t. V, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, pkt 2.6., Nb 198–210, s. 109–114; 

M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. W.J. 

Katnera, Warszawa 2010, s. 601–612, Nb 93–106; M. Romanowski, Charakter prawny kontraktu opcyjnego, 

PPH 1999, Nr 5, s. 25–34; M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003; M. Gutowski, Kilka uwag, dlaczego opcja 

nie jest umową warunkową, Palestra 2007, Nr 1–2, s. 93–100; L. Koziorowski, Pojęcie kontraktu opcyjnego i 

opcji w prawie polskim, Radca Prawny 1999, Nr 6, s. 78–86; L. Koziorowski, Umowa opcji kupna lub sprzedaży 
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objętych w tym trybie, PP 2001, Nr 4, s. 19–21; G. Wiaderek, Umowa opcyjna – konstrukcja prawna, Glosa 

1999, Nr 3, s. 9– 13; A. Jakubiec, Charakter prawny i zmiany podmiotowe w umowie opcji, PPH 2009, Nr 4, s. 

16–22; M.J. Golecki, Charakter prawny opcji w polskim prawie cywilnym. Uwagi na tle nowelizacji przepisów 

Kodeksu cywilnego dotyczących ofertowego trybu zawierania umów, Palestra 2006, Nr 7–8, s. 9–20; M. Kra-

jewski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, Warsza-

wa 2006, s. 785–790, Nb 171–178; M. Krajewski, Konstrukcja prawna umowy opcyjnej, [w:] Europeizacja Pra-

wa Prywatnego, Warszawa 2008, s. 595–610. 
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tucji np. uznanie, że elementem konstytutywnym opcji jest zapłaty premii opcyjnej.
865

 W moim prze-

konaniu to ostatnie zastrzeżenie sprawdza się w przypadku kontraktu opcji giełdowej, lecz nie musi 

być regułą w przypadku każdej innej umowy opcyjnej, co znajduje potwierdzenie właśnie w przypad-

ku umów zawieranych w związku z programami opcji menedżerskich. Menedżer nie płaci bowiem 

premii za przyznanie opcji nabycia akcji, lecz zgodnie z warunkami programu jego „premią” będą 

usługi świadczone nieprzerwanie przez określony czas na rzecz spółki. Podkreślić należy, że prawo 

opcji, zwłaszcza w rozumieniu opcji sensu largo, wymyka się jednoznacznym charakterystykom 

prawnym i przyporządkowaniu do zamkniętych zbiorów. Konstatacja ta nie powinna budzić kontro-

wersji właśnie przy uwzględnieniu, że de lege lata umowa opcji kreowana jest na podstawie umowy 

nienazwanej, co pozwala jej stronom kształtować swoje uprawnienia w sposób elastyczny i nietypo-

wy. W tym sensie, charakter prawny konkretnej umowy opcji będzie zawsze determinowany naturą 

jurydyczną instrumentu będącego jej podstawą oraz treścią stosunku opcyjnego.
866

 

 W ramach rozważań poświęconych charakterowi prawnemu umowy odzwierciedlającej stosu-

nek prawny opcji nabycia akcji należy przeanalizować wzajemne relacje pomiędzy jej stronami w 

świetle natury przedmiotowego świadczenia. W piśmiennictwie formułowano już rozbieżne poglądy 

w tej materii. Przewagę zyskuje opinia, że kontrakt opcyjny jest umową konsensualną, wzajemną, 

odpłatną i dwustronnie zobowiązującą.
867

 Daje się jednak zauważyć brak pełnej zgody zwłaszcza w 

kwestii wzajemnego oraz odpłatnego charakteru umowy opcji.
868

 W tym świetle, należy zgodzić się ze 

stanowiskiem, że problematyczność oceny charakteru umowy opcji wypływa bezpośrednio z rozbież-

ności jej charakteru prawnego.
869

 Podkreślić następnie wypada, że prezentowana opinia dotyczyć bę-

dzie menedżerskiej opcji nabycia akcji, a nie opcji in abstracto lub sensu largo. Co więcej, zważyw-

szy, że jest to umowa nienazwana o atypowym charakterze nienormatywnym nie sposób jest ręczyć, 

że przedstawione zapatrywanie będzie jedynie słusznym niezależnie od okoliczności. Wręcz przeciw-

nie, taka ambicja musi zostać powściągnięta przy założeniu, że na treść umowy opcyjnej swoje piętno 

będzie w największej mierzej odciskało gros postanowień regulaminu programu motywacyjnego, któ-

rego sformułowanie należy do spółki. Wydaje się zatem uzasadnioną konstatacja, że opcyjna umowa 

uczestnictwa w programie opcji menedżerskich będzie musiała podlegać każdorazowej ocenie prawnej 

ad casu, przy uwzględnieniu jej meritum oraz treści konkretnych świadczeń. 

 Niemniej, podejmując próbę oceny charakteru świadczeń menedżerskiej umowy opcji nabycia 

akcji na płaszczyźnie abstrakcyjnej godzi się stwierdzić jest ona c z y n n o ś c i ą  k o n s e n s u a l n ą , 

albowiem powstaje przez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez spółkę i uczestnika programu. 
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Potwierdza to ogólną zasadę prawa cywilnego, w myśl której w braku odmiennych zastrzeżeń umowy 

dochodzą do skutku solo consensu.
870

 Omawiany kontrakt jest również c z y n n o ś c i ą  d wu s t r o n -

n i e  z o b o wi ą z u j ą c ą . W efekcie jej zawarcia, na jej stronach spoczywa obowiązek spełnienia spe-

cyficznych świadczeń, które będą rozłożone w czasie, uzależnione od szeregu warunków i zdarzeń, 

jak również powiązanych z wiązką różnych czynności prawnych.  

 Komplikacja pojawia się już podczas kwalifikacji charakteru kontraktu opcyjnego według 

kryterium o d p ł a t n o ś c i / n i e o d p ł a t n o ś c i . W piśmiennictwie podkreśla się, że czynność prawna 

jest odpłatna, „jeżeli strona, która dokonała przysporzenia, otrzymuje lub ma otrzymać w zamian za 

nie korzyść majątkową, stanowiąca ekwiwalent tego przysporzenia”, natomiast czynność nieodpłatna 

oznacza, że owego ekwiwalentu brak.
871

 W odniesieniu do umowy opcji stwierdzono, że umowa opcji 

jest zawsze umową odpłatną, gdyż essentiale negotii „każdego rodzaju umowy opcyjnej jest zapłata na 

rzecz wystawcy premii opcyjnej”, a „wypłata premii następuje zawsze i zawsze poprzedza ewentualne 

skorzystanie uprawnionego z jego prawa”.
872

 Patrząc na sprawę przez pryzmat programu opcji mene-

dżerskich, ocena będzie wyglądać inaczej. Jak była wielokrotnie mowa, w przypadku menedżerskiej 

umowy opcji nabycia akcji nie ma mowy o zapłacie premii opcyjnej, co jednak nie niweczy możliwo-

ści określenia tej czynności prawnej mianem umowy opcji. Ponadto, można sobie wyobrazić program 

opcyjny oparty na emisji warrantów subskrypcyjnych przyznawanych nieodpłatnie osobom uprawnio-

nym. Obowiązek zapłaty pojawia się dopiero w wykonaniu prawa opcji z warrantu, czyli pokryciu 

ceny nabycia akcji. Jest to już jednak zapłata za akcję, a nie za opcję. Stąd, nie można a priori założyć, 

że opcja nabycia akcji będzie tylko i wyłącznie odpłatna. Może ona bowiem zakładać nieodpłatne 

przysporzenie, dokonane jednak pod określonymi warunkami. 

 Z drugiej strony, postawiono tezę, opcja menedżerska nie ma charakteru odpłatnego „z natury 

rzeczy”, gdyż menedżer uzyskuje prawo opcji w zamian za wykonanie efektywnej pracy, w którym to 

przypadku „nie ma miejsca na świadczenie pieniężne z jego strony”.
873

 Rygoryzm tego stanowiska jest 

zbyt duży, przez co nie można mu przyznać słuszności. Warunki programu opcji menedżerskich mogą 

bowiem przewidywać obowiązek nabycia uprawnienia opcyjnego za określoną cenę. Co do zasady, 

zastrzeżenie ceny nabycia opcji, będącej najczęściej ceną jej wykonania (exercise/strike price), po-

winno stanowić element konstytutywny stosunku opcji nabycia akcji. Oznacza to, że występuje w nim 

element odpłatności. Ponadto, odwołując się do koncepcji przysporzenia A. Woltera et al., można 

stwierdzić, że spółka dokonuje przysporzenia na rzecz menedżera, gdyż spodziewa się otrzymać z tego 

tytułu korzyść majątkową w przyszłości. Jednak, może się zdarzyć, że ta korzyść oczekiwana przez 

obie strony nie zrealizuje się. W przypadku osoby zarządzającej mogą nie zostać spełnione kryteria 

indywidualne lub ekonomiczne. W odniesieniu do spółki, działalność menedżera niekoniecznie musi 

się przełożyć na wzrost kursu akcji lub pomnożenie jej majątku. 

 Problematyki odpłatności/nieodpłatności umowy opcji nabycia akcji nie należy utożsamiać z 

pełnioną przez opcję funkcję wynagrodzenia członka kadry kierowniczej. W tym drugim aspekcie, 
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potencjalną korzyścią majątkową uzyskiwaną przez osobę uprawnioną jest aprecjacja wartości akcji 

wobec ceny wykonania opcji, natomiast realny zysk pojawia się w momencie sprzedania akcji naby-

tych w wyniku realizacji uprawnienia opcyjnego. Konkludując, na płaszczyźnie teoretycznej zasad-

nym jest uznać, że umowa menedżerskiej opcji nabycia akcji ma charakter odpłatny. W konkretnym 

stanie faktycznym nie może jednak wykluczyć, że będzie ona nieodpłatna. 

 Nie jest oczywista kwalifikacja umowy opcji nabycia akcji jako c z y n n o ś c i  p r a wn e j  

w z a j e mn e j . Zgodnie z art. 487 § 2 k.c. umowa ma charakter wzajemny, gdy obie strony zobowiąza-

ły się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma  b y ć  odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

Stan ten wyjaśnia się dodając, że strony przewidują ekwiwalentność swoich świadczeń, między któ-

rymi, w przekonaniu stron, istnieje równowaga.
874

 Godzi się zauważyć, że teoretycznie spółka przy-

znaje członkowi kadry kierowniczej opcję nabycia akcji, gdyż liczy na to, że motywacja związana z 

drzemiącą w opcji możliwością uzyskania osobistych korzyści finansowych, znajdzie przełożenie na 

zwiększenie wartości spółki. Stąd oferowana możliwość nabycia akcji spółki jest korelatem przy-

szłych korzyści, jakie spółka spodziewa się osiągnąć. Możliwość zakwalifikowania takiej umowy do 

kategorii wzajemnych może wywoływać wątpliwości, zwłaszcza w przypadku programów oferują-

cych opcje na w miarę zestandaryzowanych warunkach do szerszego grona uczestników. Mimo, że 

możliwą wydaje się obrona generalnego poglądu na temat wzajemnego charakteru menedżerskiej 

umowy opcyjnej poprzez odwołanie do koncepcji subiektywnej ekwiwalentności świadczeń, ich kau-

zalnego uzależnienia (genetyczne synallagma) oraz powiązania funkcjonalnego w ramach struktury 

zobowiązania (funkcjonalne synallagma),
875

 uważam, że i w tym przypadku najwłaściwsza będzie 

ocena ad casu. Albowiem, jeżeli warunki i okres nabywania uprawnień, w powiązaniu z kryteriami 

indywidualnymi i ekonomicznymi, kształtować będą takie sprzężenie świadczeń obu stron, że zasad-

nym będzie mówić o doniosłej wagi konsekwencjach braku spełnienia tych warunków i kryteriów, to 

nie można wykluczyć opisania relacji między świadczeniami spółki i jej piastuna przez pryzmat ich 

wzajemności. W tym sensie, nieważność jednego ze zobowiązań, nienależyte wykonanie lub niewy-

konanie świadczenia jednej strony (menedżera) ma przecież istotny wpływ na możliwość otrzymania 

świadczenia (korzyści majątkowych) przyznanych przez spółkę. Natomiast, w sytuacji, gdy konkretny 

program nie będzie przewidywał specjalnych warunków nabywania uprawnień lub gdy, wystawienie 

opcji przez spółkę będzie bardziej przypominało „wystawienie losu na loterii”, nadając umowie opcji 

menedżerskiej charakter zakładu, to ciężko będzie wyjaśniać taką złożoną sytuację prawną poprzez 

odniesienie do wzajemności świadczeń.
876

 Ponadto, z deontologicznego punktu widzenia mogą istnieć 

podstawy do uznania, że wzajemność wcale nie musi być cechą pożądaną w przypadku programu 

opcji menedżerskich. Nic nie sprzeciwia się uznaniu, że po stronie spółki spoczywa większy pakiet 

uprawnień z uwagi na ładunek zagrożenia wymierzonego w interes akcjonariuszy związany z przy-
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znawaniem opcji nabycia akcji osobom spoza ich grona często po cenach niższych od rynkowych i na 

warunkach preferencyjnych. 

  Umowa menedżerskiej opcji nabycia akcji jest c z y n n o ś c i ą  p r z y s p a r z a j ą cą . Przyznanie 

opcji nabycia akcji należy spostrzegać jako dokonanie przez spółkę przysporzenia, którego celem jest 

zwiększenie aktywów po stronie beneficjenta programu, lecz w efekcie finalnym również dla spółki. 

Opcja jest prawem majątkowym, które inkorporuje prawo nabycia ogółu praw majątkowo-

korporacyjnych w spółce, co potwierdza przysparzający charakter czynności przydzielenia opcji naby-

cia akcji. Okoliczność, że opcja nie zawsze zostanie wykonana z przyczyn nieleżących po stronie oso-

by uprawnionej nie ma wpływu na ocenę jej przysparzającego charakteru, gdyż należy odróżnić przy-

sporzenie w jej majątku w rozumienia prawnym, które nie zawsze musi się stać korelatem korzyści 

ekonomicznej.
877

 Konstatacje na temat przysparzającego charakteru czynności prawnej mającej za 

swój przedmiot opcję, potwierdzają jej kauzalny charakter. Nie wypada mieć co do tego wątpliwości 

zwłaszcza w przypadku programu opcji menedżerskich, reprezentującego złożoną sytuację prawną 

powoływaną w celu realizacji ściśle określonych założeń pod warunkiem spełnienia sprecyzowanych 

przesłanek. Aktualność zachowują w tej mierze wywody dotyczące causae w przypadku opcji nabycia 

akcji (zob. 6.2.2.10).
878

 

 W celu dopełnienia tego fragmentu rozważań należy dodać, że opcyjna umowa uczestnictwa 

w programie opcji menedżerskich o szerokim zakresie podmiotowym ma najczęściej charakter umowy 

adhezyjnej, gdyż jej treść bywa z reguły określana przez spółkę, a tym samym „narzucana” osobom, 

które możliwość partycypacji w programie traktują najczęściej jako przywilej. Wzorzec umowy powi-

nien stanowić załącznik do regulaminu. Ma to na celu umożliwienie jego zatwierdzenia przez podmiot 

ustanawiający system wynagrodzeń kapitałowych lub wyrażający zgodę w tej materii, czyli radę nad-

zorczą lub walne zgromadzenie. 

5.7.2. Treść umowy menedżerskiej opcji nabycia akcji 

 Słuszność stanowiska, że umowa opcji ma charakter umowy sui generis uwidacznia się 

zwłaszcza na przykładzie umowy opcji nabycia akcji zawieranej w ramach programu opcji menedżer-

skich. W zależności od konkretnych postanowień regulaminu oraz „woli spółki” w przedmiocie struk-
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tury i założeń programu, kontrakt opcyjny przybierać może różnorodną treść oraz kształtować upraw-

nienia stron na szereg odmiennych sposobów. Pierwszorzędnym celem umowy opcyjnej jest uciele-

śnienie i potwierdzenie uprawnienia do uczestnictwa w systemie motywacyjnym, jak również opis 

złożonej sytuacji prawnej osoby uprawnionej oraz podmiotu(-ów) zobowiązanego(-ych). Umowa 

przyznająca opcję nabycia akcji oraz stwierdzająca prawo uczestnictwa w programie motywacyjnym 

jest umową nienazwaną, będącą umową nienormatywną, empiryczną i atypową. Z uwagi na coraz 

szersze zastosowanie menedżerskich programów opcji nabycia akcji w polskich spółkach warto się 

przypatrzeć się cechom omawianych umów opcyjnych. Już na dzień dzisiejszy można bowiem stwier-

dzić, iż odznacza je powtarzalność, rozumiana jako wielokrotność występowania w obrocie prawnym; 

zestaw wspólnych cech i elementów treści; oraz brak możliwości podciągnięcia „w całości i bezpo-

średnio” pod którykolwiek ze znanych dotychczas normatywnych typów umowy.
879

 Z uwagi na po-

wyższe uzasadnioną jest próba wskazania elementów przedmiotowo istotnych standardowej umowy 

opcyjnej w celu stworzenia jej modelu in abstracto. 

 Podczas rekonstrukcji treści modelowej umowy menedżerskiej opcji na akcje należy odwołać 

się do dokonań polskiej dogmatyki prawa cywilnego, a zwłaszcza teorii umów.
880

 W normatywnym 

typie umowy wyróżnia się elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii), podmiotowo istotne 

(accidentalia negotii) oraz elementy „nieistotne” (naturalia negotii). Z dogmatycznego punktu widze-

nia, w odniesieniu do kontraktu opcyjnego posłużenie się pojęciem elementów przedmiotowo istot-

nych można prima facie uznać za sofizmat, gdyż trudno mówić o postanowieniach, bez których usta-

wa przewiduje, że dana czynność prawna nie dojdzie do skutku, jeżeli żaden akt prawny nie precyzuje 

jej treści normatywnej. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku umowy sui generis. Niemniej, niniej-

szy wywód opisuje typową umowę opcji nabycia akcji zawieraną z związku z udziałem w programie 

opcji menedżerskich, co pozwala, sięgając do analogii z umów nazwanych, podjąć próbę określenia jej 

„essentialiarum negotii” w rozumieniu całokształtu ich najważniejszych cech, na potrzeby wykładni 

funkcjonalnej. 

 W tym kontekście, za przedmiotowo i podmiotowo istotne elementy umowy opcyjnej trzeba 

będzie uznać przede wszystkim postanowienia skorelowane oraz, w pewnym sensie, koordynujące 

realizację programu motywacyjnego. Należy bowiem zauważyć, że zakres treści umowy opcyjnej 

zawieranej w ramach programu opcji menedżerskich będzie kształtowany przede wszystkim postano-

wieniami regulaminu programu. Nie jest wykluczone, że w sytuacji, gdy regulamin tworzyć będzie 

szczegółowe i kompletne unormowanie sytuacji prawnej osoby uprawnionej i podmiotu zobowiązane-

go, funkcją umowy będzie jedynie stworzenie odpowiedniej więzi obligacyjnej odwzorowującej naj-

istotniejsze postanowienia regulaminu. Niemniej, możliwa jest również konstelacja, w ramach której 

to właśnie na umowę przerzucony zostanie akcent kreowania węzłowych praw i obowiązków. Wiele 

zależeć będzie od poziomu zaawansowania w organizacji programu opcji menedżerskich, jego skali i 

zakresu podmiotowego, zastosowanych rozwiązań logistyczno-technicznych, korzystania z doradztwa 
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wyspecjalizowanego podmiotu, pośrednictwa instytucji finansowej, jak również z tego, czy oferowa-

nie nabycia papierów wartościowych będzie przedmiotem publicznej oferty. 

 Do kategorii elementów przedmiotowo istotnych umowy opcyjnej należy zaliczyć wszystkie 

postanowienia dotyczące warunków uczestnictwa w programie, a zwłaszcza precyzujące postanowie-

nia regulaminu w przedmiocie opcji i akcji oferowanych w ramach systemu wynagrodzenia. Chodzi w 

szczególności o fakt i formę prawną przyznania opcji nabycia akcji, jak również warunki nabywania 

uprawnień opcyjnych, zastrzegających kryteria indywidualne i ekonomiczne, których katalog opraco-

wano w pkt. 5.3.5. Istotnym vesting condition jest nieprzerwane uprawnienie do uczestniczenia w 

programie, co par excellence oznacza zgodność z postanowieniami umowy i regulaminu. Za koniecz-

ne należy uznać wskazanie ceny nabycia opcji, względnie określenie metody jej wyliczenia, podmiotu 

do tego uprawnionego oraz momentu, kiedy kompetencja ta się zaktualizuje. Niezbędne jest określenie 

ilości przydzielanych opcji, jak również sprecyzowanie ilości akcji oferowanych do nabycia w wyko-

naniu jednej opcji. W zależności od konstrukcji uprawnienia opcyjnego, za essentiale negotii uznać 

należy również cenę akcji bądź podstawy jej wyliczenia oraz ilość papierów bazowych. 

 Z punktu wiedzenia natury, funkcji i celu programu opcji menedżerskich, jak również zasad 

ładu korporacyjnego, jedną z podstawowych cech opcji nabycia akcji w ramach systemu motywacyj-

nego powinna być jej n i e z b y w a l n o ś ć . Oznacza to, że na spółce kreującej uprawnienie opcyjne 

spoczywa obowiązek wyłączenia zbywalności uprawnienia opcyjnego na rzecz osób trzecich. Powyż-

sza konstatacja aktualizuje konieczność zbadania możliwości wyłączenia lub ograniczenia zbywalno-

ści opcji nabycia akcji wolą stron lub wystawiającego ją podmiotu. Jak zauważono w pkt. 6.2.2.9, 

opcja nabycia akcji jest prawem majątkowym, a te są co do zasady zbywalne, choć prawo przewiduje 

od tej reguły wyjątki.
881

 W piśmiennictwie podkreśla się, że decyzja odnośnie zbywalności danego 

prawa zazwyczaj należy do ustawodawcy, który reguluję tę cechę normą prawną kształtującą upraw-

nienia podmiotów w ramach konkretnego stosunku prawnego.
882

 Ustawa zakazuje wyłączania oraz 

ograniczania uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa w drodze czynno-

ści prawnej, jeżeli według ustawy jest ono zbywalne (art. 57 § 1 k.c.). Czynność prawna naruszająca 

ten zakaz jest bezwzględnie nieważna (art. 58 k.c.). Dopuszczone zostało jednak zobowiązanie osoby 

uprawnionej, że nie dokona oznaczonych rozporządzeń określonym prawem zbywalnym (art. 57 § 2 

k.c.). Ograniczenie to jest skuteczne jedynie w ramach stosunku wewnętrznego, w efekcie czego jego 

naruszenie może stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 471 k.c. i n.
883

 Należy 

jednak odnotować, że prawodawca od tak wyrażonej zasady przewidział istotny wyjątek przyznając 

stronom stosunku zobowiązaniowego kompetencję do podjęcia decyzji o wyłączeniu zbywalności 

wynikającej z niego wierzytelności. Stosownie do normy z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel nie może bez 

zgody dłużnika przenieść wierzytelności na osobą trzecią, jeżeli przelew sprzeciwiałby się ustawie, 

zastrzeżeniu umownemu (pactum de non cedendo) albo właściwości zobowiązania. Przez zwrot wła-

                                                 
881

 Zob. przykłady wymienione przez Z. Banaszczyka [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywilne – 

część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 853, Nb 49; M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC. 

Komentarz, t. I, wyd. 5, Warszawa 2009, art. 58, Nb 4, s. 311. 
882

 M. Pyziak–Szafnicka [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywilne–część ogólna, pod red. M. Sa-

fjana, Warszawa 2007, s. 738–739, Nb 106–107; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys 

części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 140–141. 
883

 M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC. Komentarz, t. I, wyd. 5, Warszawa 2009, art. 58, Nb 6, s. 312. 
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ściwość zobowiązania rozumie się sytuację, w której zmiana wierzyciela doprowadziłaby do zmiany 

tożsamości zobowiązania oraz, gdy szczególny charakter zobowiązania nakazuje się liczyć z wolą 

dłużnika odnośnie tego, kto powinien być wierzycielem jego świadczenia.
884

 

 Z powyższego stanu prawnego wynikają trzy zasadnicze konkluzje dla regulacji programu 

opcji menedżerskich. Po pierwsze, zakaz rozporządzeń dotyczy jedynie praw, wobec których ustawo-

dawca przewidział reżim zbywalności w trybie normatywnym. Do tej kategorii praw bez wątpienia nie 

należy menedżerska opcja nabycia akcji, mająca charakterze nienormatywny, atypowy i sui generis. 

Zezwala to na wyłączenie jej poza zakres regulacji art. 57 § 1 k.c., co w rezultacie prowadzi do wnio-

sku, że nie jest wykluczone skonstruowanie opcji nabycia akcji jako prawa niezbywalnego. Po drugie, 

ustawodawca wyraźnie dopuścił możliwość wyłączenia zbywalności konkretnej wierzytelności lub 

uprawnienia do otrzymania świadczenia drogą porozumienia stron w ramach zobowiązania umowne-

go. Po trzecie, delimitacja przenoszalności wierzytelności może stanowić immanentną cechę danego 

stosunku prawnego, jeśli przekształcenia podmiotowe w jego ramach sprzeciwiałyby się wł a ś c i w o -

ś c i  z o b o wi ą z a n i a . Właściwość zobowiązania (świadczenia, stosunku prawnego) jest pojęciem 

normatywnym wykorzystywanym przez ustawodawcę w różnorakich celach. Jednym z nich jest uela-

stycznienie treści czynności prawnych dokonywanych przez strony w ramach ich autonomii woli. Z 

drugiej jednak strony, klauzula ta stanowi istotny katalizator delimitujący np. zasadę swobody umów 

(art. 353
1
 k.c.) lub bezpośrednie stosowanie przepisów k.c. na gruncie k.s.h. (art. 2 zd. 2.). Nie można 

przecenić wagi, jaką tak rozumiana właściwość bądź natura zobowiązania (świadczenia, stosunku 

prawnego) odgrywa dla procesu wykładni treści, celu i ważności czynności prawnych.
885

 W taki zary-

sowanym kontekście, zważywszy zwłaszcza na rozumienie pojęcia program opcji menedżerskich za-

proponowane w rozdz. V oraz prawnoekonomiczne ratio jego uchwalenia trudno wątpić, że właści-

wość (bądź natura), jak również cel programu opcji menedżerskich, powinny opierać się na niezby-

walności uprawnienia opcyjnego. 

 Natomiast do grupy postanowień dodatkowych umowy uczestnictwa w programie opcyjnym 

można zaliczyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą stron z tytułu niewyko-

nania lub nienależytego wykonania umowy. Wymienić tu można przykładowo zrzeczenie się roszczeń 

przez piastuna na okoliczność, gdyby program przestał być realizowany w uzasadnionych przypad-

                                                 
884

 Tak J. Mojak [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC. Komentarz, t. I, wyd. 5, Warszawa 2009, art. 509, Nb 27, 

s. 141. 
885

 Ustawa nakazuje badać ważność oświadczenia woli złożonego drugiej stronie dla pozoru w celu ukrycia 

innej czynności prawnej właśnie według właściwości tej czynności (art. 83 § 1 zd. 2 k.c.). Właściwość czynności 

prawnej może wpłynąć na niemożność zastrzeżenia w niej warunku (art. 89 k.c.) lub dokonania czynnośći praw-

nej przez przedstawiciela (art. 95 § 1 k.c.). Właściwość stosunku prawnego ma tak duże znaczenie, że ogranicza 

autonomię stron zawierających umowę do ułożenia stosunku prawnego całkowicie wedle swojego uznania (art. 

353
1 

k.c.). Właściwość świadczenia może spowodować, że wierzyciel będzie uprawniony do żądania osobistego 

świadczenia od dłużnika (art. 356 § 1 k.c.) albo, że w ramach umowy o świadcznie przez osobę trzecią, strona 

przyrzekająca, że świadczenie zostanie wykonane przez osobę trzecią, nie będzie mogła wykonać świadczenia 

osobiście, gdy osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania lub nie spełnia świadczenia (art. 391 k.c.). 

Właściwość zobowiązania może dyktować miejsce oraz termin spełnienia świadczenia (art. 455 i art. 456 k.c.). 

Właściwość zobowiązania może wpłynąć na możliwość odstąpienia od całości zobowiązania z umowy wzajem-

nej w przypadku zwłoki co do części świadczenia (art. 491 § 2 k.c.) lub w przypadku niewykonania zobowiąza-

nia w ściśle oznaczonym terminie (art. 492 k.c.), gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe 

wskutek okoliczności, za które strona zobowiązana ponosi odpowiedzialność (art. 493 § 2 k.c.), albo, gdy świad-

czenie częściowe nie ma dla strony znaczenia w przypadku częściowej niemożliwości świadczenia (art. 495 § 2 

k.c.). 
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kach (np. ciężkiej sytuacji ekonomicznej w spółce
886

) lub kary umowne na rzecz funkcjonariusza spół-

ki, w przypadku niewywiązania się przez spółkę ze zobowiązania.
887

 W interesie spółki może leżeć 

ustalenie zasad intertemporalnych związanych z realizacją programu bądź procedury aneksowania 

umowy w przypadku zmiany jej warunków lub regulaminu programu. 

Kompetencja do zawierania umów opcyjnych oraz najważniejsze zasady rządzące procedurą 

zawierania umów powinna wynikać z regulaminu programu opcji menedżerskich. W braku odmien-

nych postanowień, zastosowanie znajdą ogólne zasady reprezentacji, a zwłaszcza art. 379 § 1 k.s.h., 

zgodnie z którym w umowie między członkiem zarządu a spółką powinna być ona reprezentowana 

przez radę nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zgromadzenia. 
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 Godzi się przy tym zauważyć, że w najnowszej literaturze kwestionuje się możliwość umownego roz-

strzygnięcia kwestii zaskarżalności roszczeń. Argumentuje się, że „dopuszczenie umownego wyłączania lub 

ograniczania zakresu odpowiedzialności mogłoby spowodować poważne konsekwencje dla obrotu”. Zob. P. 

Machnikowski [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań–część ogólna, t. 5, pod red. E. Łętowskiej, 

Warszawa 2006, s. 465–466, Nb 22–25. Wydaje się jednak, że powody związane z ochroną interesu i substratu 

majątkowego spółki w stwarzają argumenty przemawiające na rzecz zastrzeżenia możliwości rezygnacji przez 

osobę uprawnioną do uczestnictwa w programie opcyjnym z roszczenia z tytułu nieosiągniętych korzyści. Po-

wyższa teza zgodna jest z zasadą wyrażoną w paremii „Contractus qui habent tractum succesivum et dependen-

tiam de futurum, rebus sic stantibus intelligentur”. Należy dodać, że w analizowanym obszarze nie istnieje sfera 

obligatoryjnej realizacji uprawnień wyznaczona przez ustawę, gdyż strony same kształtują swoje obowiązki i 

uprawnienia wedle swojej woli. 
887

 Por. P. Drapała [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łę-

towskiej, Warszawa 2006, s. 955–981, Nb 97–142. 
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Rozdział VI. Opcja kupna akcji jako przedmiot programu opcji menedżerskich 

6.1. Pojęcie tzw. opcji menedżerskiej 

 Prywatnoprawnej analizy programu opcji menedżerskich należy dokonywać w oparciu o oce-

nę elementów przedmiotowo istotnych tej instytucji, rozpoczynając od identyfikacji jej przedmiotu, 

którym nominalnie jest tzw. o p c j a  me n e d ż e r s k a. Pojęcie to jest tworem doktrynalnym, który 

podobnie jak termin program opcji menedżerskich nie ma charakteru normatywnego. Ma ono naturę 

wybitnie funkcjonalną i deskryptywną, a podstawowym uzasadnieniem jego wykorzystania w obrocie 

lub literaturze jest to, że stanowi ono swoisty skrót myślowy nawiązujący do pojęcia źródłowego, 

którym jest amerykańska executive stock option – opcja na akcje dla członków kadry zarządzającej 

spółki. Pojęcie opcji menedżerskiej zostało więc przeszczepione na grunt języka prawniczego jako 

tłumaczenie zwrotu amerykańskiego, a wobec braku normatywnego określenia jego treści na gruncie 

legis latae nie jest oczywiste, co stanowi jego desygnat. W efekcie kwestia ta zdaje się być przedmio-

tem niejasności w doktrynie, co potwierdza celowość analizy pojęcia w prawie polskim. Zbadanie 

rzeczywistej natury jurydycznej instrumentu pozostającego w ścisłej relacji z konstrukcją programu 

opartego na opcjach akcyjnych stanowi jeden z centralnych problemów badawczych niniejszej pracy. 

W kodeksie spółek handlowych, w przeciwieństwie do brytyjskiego Companies Act, francu-

skiego Code de commerce, amerykańskiego Delaware General Corporation Act lub Revised Model 

Business Act czy hiszpańskiego Ley de Sociedades Anonima, nie pojawiają się w jakimkolwiek zna-

czeniu pojęcia opcji lub opcji na akcje. Kodeks nie przewiduje możliwości emisji ani stypizowanego 

papieru wartościowego pod nazwą opcja na akcję, ani zindywidualizowanego instrumentu finansowe-

go niebędącego papierem wartościowym pod tą nazwą.
888

 Ponadto, kodeks nie przyznaje spółkom 

expressis verbis kompetencji do kreacji nienazwanych typów papierów wartościowych. Opcja na akcje 

nie należy do katalogu stypizowanych papierów wartościowych w ujęciu tradycyjnym (art. 921
6
 k.c. i 

n.). Natomiast w literaturze polskiego prawa spółek uznaniem cieszy się pogląd o obowiązywaniu 

zasady numerus clausus papierów wartościowych, przez którą rozumieć należy istnienie zamkniętego 

katalogu papierów wartościowych, ograniczonego do konkretnych typów normatywnych papierów 

wartościowych wystawianych na podstawie przepisów szczególnych.
889

 

Jednocześnie zaprezentowane dotychczas rozważania prawnoporównacze wskazują, że insty-

tucją o podstawowym znaczeniu w konstrukcji programu opcji menedżerskich we wszystkich omó-

wionych zagranicznych porządkach prawnych jest opcja na akcje, jednak nie pod postacią opcji gieł-

dowej (exchange-traded option), ale o p c y j n e g o  p r a wa  k u p n a  a k c j i . Przez tę instytucję rozu-

                                                 
888

 Do grupy typów normatywnych papierów wartościowych funkcjonujących na gruncie k.s.h. w ramach 

unormowania spółki akcyjnej zaliczyć należy akcje, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierw-

szeństwa objęcia akcji oraz warranty subskrypcyjne. Kodeks odnosi się jeszcze do „emisji papierów wartościo-

wych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje” (art. 433 § 6 k.s.h.) oraz „instrumentów 

dłużnych zamiennych na akcje” (art. 362 § 1 pkt 2a k.s.h.). Szerszą listę normatywnych typów papierów warto-

ściowych wychodzącą poza regulację k.s.h. przedstawia M. Michalski, Systematyka typów normatywnych papie-

rów wartościowych, PPW 2000, Nr 10, s. 8. 
889

 Zamiast wielu zob. A. Szumański, Problem dopuszczalności prawnej emisji nowych typów papierów war-

tościowych. Z problematyki zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, [w:] Studia z 

prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, 

s. 428–443; M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. 

Szumańskiego, Warszawa 2006, § 9, s. 115–139. 
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mie się szeroko pojęte prawo nabycia akcji (np. prawo subskrypcji akcje, objęcia akcji lub pochodne-

go nabycia akcji), o charakterze prawa opcyjnego, tj. będące uprawnieniem, lecz nie obowiązkiem 

osoby uprawnionej, uprawniające do nabycia określonej ilości akcji po oznaczonej cenie w ustalonym 

czasie. 

 Amerykańska stock option będąca stypizowanym normatywnie papierem wartościowym jest 

niczym innym jak wyizolowanym prawem nabycia akcji (right to puchase shares) o charakterze opcji 

call, którego źródłem jest kontrakt opcyjny. Wobec tak skonstruowanej call option on stock pokrewną 

naturę jurydyczna wykazuje warrant, który per se uznawany jest za odmianę opcji na akcje
890

 lub „in-

ne prawa nabycia akcji” („other rights to purchase of shares”), których kompetencję do emisji amery-

kańskie stanowe prawo spółek przyznaje radzie dyrektorów. 

 Podobnie w Wielkiej Brytanii opcja nabycia akcji (share option) jest zdefiniowana normatyw-

nie jako prawo nabycia akcji (a right to acquire shares), które może być realizowane przez prawo 

subskrypcji akcji (right to subscribe for shares) lub zamiany jakiegokolwiek papieru wartościowego 

na akcje spółki (right to convert any security into shares). 

 Nie inaczej jest w prawie francuskim, które przewiduje możliwość przyznawania członkom 

kadry zarządzającej i pracownikom spółki wyizolowanej normatywnie opcji na akcje, wyrażonej pod 

postacią opcji objęcia akcji (zapisu na nie) lub nabycia akcji (options donnant droit à la souscription 

ou à l'achat d'actions). 

 W Niemczech prawo poboru akcji (Bezugsrecht) wprowadzone do § 192 ust. 2 pkt 3 AktG 

ustawą KonTraG z 1998 r., ucieleśniające prawo nabycia nowych akcji spółki (Bezugsaktien) i okre-

ślane mianem Aktienoption, niemieckiej stock option, bądź „nagiego” warrantu stanowi prawo o cha-

rakterze jurydycznym zbliżonym do opcji na akcje w czystej postaci (Optionssheine), choć jest to zin-

dywidualizowana postać prawa objęcia akcji, czy też, posługując się nomenklaturą k.s.h., prawa 

pierwszeństwa objęcia akcji. 

 W Austrii ustawa o opcjach na akcje z 2001 r. przeprowadzająca systemową reformę poszcze-

gólnych obszarów i instytucji prawa spółek oraz rynku kapitałowego dla ułatwienia wdrażania pro-

gramów opcyjnych, implementowała do Aktiengesetz kompetencję przyznawania opcji na akcję (Ak-

tienoptionen) dla pracowników i władz spółki. Zmiana ta poszła dalej niż ta dokonana przez niemiec-

kiego ustawodawcę, gdyż przewidziała wprost instytucję tzw. „nagiej” opcji („nackter Optionen”) 

będącą austriackim odpowiednikiem stock option. 

 Bardzo zbliżoną naturę prawną ma hiszpańskie prawo opcji na akcje (derecho de opción sobre 

las acciones) z art. 130 ust. 2 Ley de Sociedades Anonima. Włoskie prawo opcji (diritto di opzione) 

unormowane w art. 2441 Codice Civile również przybiera postać uprawnienia do subskrypcji akcji(la 

facoltà di sottoscrizione). Prawo opcji nabycia akcje przewiduje również wiele innych porządków 

prawnych nieprzeanalizowanych w niniejszej pracy.
891

  

Jak wynika z powyższych rozważań, mimo wszelkich różnic w systemach prawa anglosaskie-

go, romańskiego i germańskiego oraz porządków mieszanych (romańsko-germańskich) podstawowym 

instrumentem programu opcji menedżerskich jest p r a w o  n a b y c i a  a kc j i  posiadające cechy opcji 

                                                 
890

 „Warrants are stock options issued by a corporation that may be traded like stock.”, tak W.M. Fletcher, 

Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations, St. Paul (Minn.) 2008, § 2641. 
891

 Np. Australia, Brazylia, Chiny, Indie, Irlandia i inne. 
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lub oparte o konstrukcję uprawnienie o charakterze opcyjnym. Spostrzeżenie to ma doniosłe znacze-

nie, gdyż stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań na gruncie prawa polskiego. W konsekwencji, 

celem dalszego wywodu będzie wskazanie, jak na płaszczyźnie prawa spółek i prawa cywilnego prze-

biega proces kreacji opcji nabycia akcji niebędącej pochodnym instrumentem finansowym. W tym 

celu należy odwołać się do założeń dogmatyki prawa cywilnego i zbadać treść stosunku prawnego 

prowadzącego do ustanowienia opcji nabycia akcji. Proces ten odbywać się musi drogą analizy pod-

stawowych elementów stosunku prawnego, do których tradycyjnie zalicza się przedmiot i podmiot 

stosunku oraz uprawnienia i obowiązki składające się na jego treść. Ponadto, obok opisanego określe-

nia treści stosunku prawnego, konieczne będzie wskazanie konstruujących go podstaw i ram norma-

tywnych, jak również identyfikacja jego celu.
892

 Na dalszym etapie przeprowadzona zostanie identyfi-

kacja oraz charakterystyka jurydyczna dostępnych aktualnie instytucji posiadających cechy opcji kup-

na akcji i mogących pełnić rolę instrumentu wynagrodzenia członków kadry zarządzającej, jak rów-

nież ich pozycji w systematyce papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Zabieg powyż-

szy będzie miał na celu objęcie zakresem rozważań szerszego spektrum instrumentów, które mogą co 

prawda nosić inne nazwy, lecz w praktyce mogą pełnić te same funkcje i służyć podobnym celom 

gospodarczym. Następnie przedmiotem analizy będzie ustalenie, czy na gruncie obowiązujących prze-

pisów istnieje możliwość konstruowania programów opcji menedżerskich opierających się na opcjach 

na akcje będących pochodnymi instrumentami finansowymi w znaczeniu ścisłym, tj. standaryzowa-

nych derywatów. 

Dla jasności dyskursu w dalszym toku rozważań dla oznaczenia opcji na akcję niebędącej fi-

nansowym instrumentem pochodnym stosowany będzie termin „opcja kupna akcji” bądź „opcja naby-

cia akcji”, co odpowiada pojęciu opcji call (tj. call option on stock). 

6.2. Pojęcie i charakter prawny opcji kupna akcji (opcji call) 

6.2.1. Znaczenie pojęcia prawo nabycia akcji 

 Podstawą konstrukcyjną opcji call jest p r a wo  n a b y c i a  a k c j i . Kodeks spólek handlowych 

posługuje się tym terminem w znaczeniu wąskim i szerokim.
893

 W tym drugim ujęciu zawiera się na-

bycie akcji zarówno drogą ich objęcia, dokonania zapisu na nie, a także nabycia od osoby uprawnio-

nej, w tym przypadku spółki lub innego upoważnionego podmiotu. Przedstawiony podział związany 

jest również z wyróżnionymi w dogmatyce metodami nabywania praw podmiotowych. Nabycie prawa 

podmiotowego może nastąpić w sposób p i e r w o t n y , tj. w chwili powstania tego prawa poprzednio 

nieistniejącego lub w sposób p o c h o d n y , mający miejsce, gdy prawo już uprzednio istnieje i przy-

                                                 
892

 Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 

2001, s. 109–114; A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Warszawa 1964; P. Machnikowski 

[w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 353
1
, Nb 9, s. 504. 

893
 Ustawodawca zaznacza wąskie rozumienie posługując się zestawieniem „nabycie i objęcie akcji”, co ma 

miejsce przykładowo w odniesieniu do finansowania nabywania lub obejmowania przez spółkę emitowanych 

przez nią akcji własnych (art. 345 k.s.h.). W znaczeniu szerszym, nabycie akcji można utożsamiać ogólnie z 

sytuacją nabycia praw z akcji, niezależnie od jej podstawy. Tym znaczeniem posługuje się np. art. 452 § 1 k.s.h. 

Ponadto, jest ono bliskie rozumieniu znaczenia nabycia papierów wartościowych przyjętemu w art. 5 OfertaPu-

blU, mieszczącemu objęcie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w ramach subskrypcji albo w 

drodze sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej. 
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sługuje innej osobie, a poprzez nabycie nabywca wchodzi w jej sytuację prawną.
894

 W świetle tego 

podziału, nabycie akcji drogą ich objęcia lub zapisu na nie będzie miało charakter nabycia pierwotne-

go, gdyż dotyczy akcji nowej emisji. Natomiast nabycie akcji wyemitowanych wcześniej, np. akcji 

własnych lub objętych przez subemitenta, będzie miało charakter nabycia pochodnego. 

 Kodeks spółek handlowych posługuje się kilkoma instytucjami, które ucieleśniają prawo na-

bycia akcji sensu largo.
895

 Istnieją przekonywające argumenty, aby p r a wu  ( p i e r ws ze ń s t wa )  

n a b yc i a  a kc j i  w znaczeniu szerokim nadać miano podstawowej konstrukcji w polskim prawie 

spółek. Ogólna charakterystyka tego niejednorodnego uprawnienia na gruncie k.s.h. nie doczekała jak 

do tej pory szczegółowego opracowania w piśmiennictwie.
896

 Na pierwszy rzut oka wątpliwości wyda-

je się wywoływać charakter prawny i treść prawa pierwszeństwa, zwłaszcza w zestawieniu z cywilno-

prawnym prawem pierwokupu (por. art. 596–602 k.c.) i poglądami SN uznającymi to pierwsze za 

tożsame jurydycznie z prawem pierwokupu.
897

 Nie powinno jednak budzić dyskusji, że prawo pierw-

szeństwa nabycia akcji stanowi instytucję całkowicie autonomiczną na płaszczyźnie prawa handlowe-

go. Stanowisko to znajduje poparcie w piśmiennictwie.
898

 

                                                 
894

 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 

143–144. 
895

 Do tej grupy zaliczyć można m.in. (i) prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji z art. 433 k.s.h.; (ii) 

prawa do objęcia akcji przyznawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; (iv) prawo 

zapisu na akcje; (v) prawo zamiany na akcje (prawo konwersji), (vi) prawo nabycia akcji w znaczeniu wąskim 

(np. akcji własnych); (vii) prawo wynikające z promesy akcyjnej; (viii) prawo do akcji (PDA). Wydaje się słusz-

ne zaszeregować wymienione uprawnienia do kategorii szeroko rozumianego prawa do nabycia akcji. Por. M. 

Michalski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, 

Warszawa 2006, s. 712, Nb 2. 
896

 Godzi się dodać, że sama natura jurydyczna prawa pierwszeństwa (a więc nie tylko pierwszeństwa naby-

cia akcji) nie doczekała się jednoznacznej oceny w polskim orzecznictwie oraz literaturze. Trafnej jego prezen-

tacji dokonuje jednak M. Safjan, stwierdzając, że w przypadku prawa pierwszeństwa jest możliwe operowanie 

pojęciem uprawnienia. Autor odniósł się sceptycznie do stanowiska, zgodnie z którym prawo pierwszeństwa 

ogranicza się jedynie do zakazu dysponowania rzeczą w sposób je naruszający, bez oparcia w konstrukcji prawa 

podmiotowego. Zob. M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC. Komentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2009, art. 

596, s. 324–325, Nb 7–8. 
897

 Zob. wyrok SN z 29.11.2001 r., V CKN 536/00; wyrok SN z 9.2.2006 r., III CK 437/05. 
898

 Interesujące rozważania dogmatyczne na temat treści normatywnej prawa pierwszeństwa, opowiadające 

się za odrębnością tej instytucji od cywilistycznego prawa pierwokupu, zob. R.L. Kwaśnicki, K. Oplustil, Prawo 

pierwszeństwo nabycia udziałów (akcji) w umowie (statucie) spółki kapitałowej, MoP 2006, Nr 18. Zob. rów-

nież S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 337, Nb 17–18, s. 313–315. Zdecydowanie trafny pogląd, zgodnie z którym o konstrukcyj-

nej odrębności prawa pierwszeństwa świadczy normatywny kształt, jakie prawu temu nadaje sam ustawodawca, 

można rozwinąć poprzez wskazanie dwóch dodatkowych argumentów. Verba legis w art. 338 § 2 k.s.h. odnoszą 

się wprost do prawa pierwokupu i innych praw pierwszeństwa. Wykładnia językowa wspomnianego przepisu 

wskazuje, iż ustawodawca uznaje prawo pierwszeństwa za instytucję nie tyle odmienną od prawa pierwokupu, 

co nadrzędną wobec niego. Wymienienie tych dwu instytucji obok siebie oznacza, że zostały one zaszeregowane 

do nadrzędnej kategorii praw pierwszeństwa, na którą składają się właśnie prawo pierwokupu oraz inne praw 

pierwszeństwa nabycia akcji. Odnośnie tej drugiej kategorii podnosi się słusznie, że „nie jest możliwe wylicze-

nie wszystkich typów umów nienazwanych kreujących rozmaite prawa pierwszeństwa nabycia akcji” (tak S. 

Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 

2008, art. 338, Nb 14, s. 332–333). Po wtóre, podczas zestawienia prawa pierwszeństwa nabycia akcji z prawem 

pierwokupu należy odwołać się do argumentu natury systemowej. Ustawodawca określił znaczenie pojęcia pra-

wo pierwokupu i ustanowił dla niego reżim normatywny w ustawie o randze kodeksu. Jeżeli wolą ustawodawcy 

było na gruncie innej ustawy o randze kodeksu nadać konkretnej instytucji cechy prawa pierwokupu to posłużył-

by się właśnie tą nazwą. Za celowością takiego rozwiązania przemawiałyby: teoria prawa cywilnego, w kontek-

ście materialnych pojęć prawa cywilnego, oraz zasady techniki prawodawczej z perspektywy formalno–

technicznej. Za autonomicznym charakterem prawa pierwszeństwa nabycia akcji przemawia również zasada 
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 Na gruncie legis latae można wyodrębnić kilka postaci prawa (pierwszeństwa) nabycia akcji 

sensu lato. Bez wątpienia najważniejszą z nich jest uregulowane w art. 433 § 1 k.s.h. prawo pierw-

szeństwa objęcia nowych akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do liczby 

posiadanych akcji, któremu ustawodawca przyporządkował normatywne określenie p r a wo  p o b o -

r u .
899

 Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że właściwe tylko akcjonariuszom prawo poboru może 

zostać wyłączone w całości lub części, a następnie przyznane osobom trzecim pod warunkiem speł-

nienia szeregu przesłanek. Tak stypizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji określane jest w pi-

śmiennictwie za pomocą niezbyt fortunnego pojęcia prawa poboru ex contractu.
900

 Bez wątpienia na 

konstrukcji prawa pierwszeństwa nabycia akcji opieraja się prawa do objęcia akcji przyznawane w 

ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z art. 448 § 2 k.s.h. Kolejną postacią pra-

wa pierwszeństwa nabycia akcji jest prawo pierwszeństwa nabycia akcji z art. 338 § 2 k.s.h. oraz pra-

wo stanowiące element obligacji z prawem pierwszeństwa nabycia akcji.
901

 Prawo pierwszeństwa 

nabycia akcji inkorporuje również warrant subskrypcyjny będący papierem wartościowym uprawnia-

jącym posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, zdefiniowany normatywnie w art. 453§ 2 k.s.h. 

 Pojęcie prawa pierwszeństwa nabycia akcji ex contractu ma pierwszorzędne znaczenie dla 

problematyki niniejszej pracy. Nie ma wątpliwości, że uprawnienie to może zostać skonstruowane 

przez strony czynności prawnej w sposób nadający mu cechy opcji kupna akcji. Pogląd ten nie budzi 

dyskusji w doktrynie.
902

 Jest to również instytucja o obszernym zakresie przedmiotowym, co należy 

                                                                                                                                                         
ograniczonej autonomii prawa spółek i nakaz stosowania k.c. tylko w przypadku spraw nieuregulowanych w 

k.s.h., co nie ma miejsca w analizowanej sytuacji. 
899

 A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 118. Instrument ten określany w doktry-

nie mianem ustawowego prawa poboru lub prawa poboru ex lege, pełni ochronną funkcję dla struktury akcjona-

riatu. Kompetencję do wyłączenia prawa poboru przysługują walnemu zgromadzeniu (art. 433 § 2 k.s.h.), a więc 

akcjonariuszom, będącym podmiotem tego prawa, oraz, w drodze wyjątku, zarządowi za zgodą rady nadzorczej 

na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia w ramach kapitału docelowego (art. 447 k.s.h.). 
900

 Posługiwanie się w literaturze terminem prawo poboru ex contractu stanowi wyraz konwencji językowej, 

mającej podkreślić jego odrębność od ustawowego prawa poboru. Konwencja ta jednak nie jest jednak uzasad-

niona z punktu widzenia metodologii nauki prawa prywatnego zalecającej posługiwania się materialnymi poję-

ciami cywilnoprawnymi w sposób ścisły. Wykładnia językowa jak i systemowa przepisów k.s.h., również w 

kontekście unormowania prawa poboru w drugiej dyrektywie, wskazują wyraźnie, że prawo poboru jest norma-

tywną instytucją prawa spółek o oznaczonym kręgu adresatów oraz zaprogramowanym zestawem cech. Cechę 

konstytutywną prawa poboru, jako instytucji stypizowanej normatywnie w art. 433 § 1 k.s.h., stanowi przede 

wszystkim zakres podmiotowy. Jest to prawo pierwszeństwa objęcia akcji przysługujące dotychczasowym ak-

cjonariuszom spółki. Prawo powstające w wyniku wyłączenia prawa poboru nie jest więcej prawem poboru w 

znaczeniu nadanym mu przez ustawodawcę. Jest ono natomiast prawem pierwszeństwa objęcia akcji, które nie 

jest prawem poboru, gdyż nie przysługuje akcjonariuszom. Stosując stylizację językową zaproponowaną w pol-

skiej doktrynie należałoby stwierdzić, że poprawnym będzie określenie tego uprawnienia mianem prawa pierw-

szeństwa nabycia (objęcia) akcji ex contractu. Podobny wniosek wynika z analizy brzmienia przepisów art. 435 

§§ 1 i 2 k.h., art. 436 k.h. oraz art. 437 k.h., por. również M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 

1935, art. 435–437, str. 662–670. 
901

 Uprawnia ono obligatariusza do nabycia drogą subskrypcji akcji spółki emitującej obligacje z pierwszeń-

stwem przed jej akcjonariuszami (art. 22 ust. 1 ObligU). Obligacje te określane są w praktyce obrotu oraz litera-

turze prawniczej i finansowej obligacjami z warrantem lub obligacjami opcyjnymi. Tak M. Cejmer, Obligacje z 

prawem pierwszeństwa. Studium Prawnoporównawcze, Poznań 2000 (niepubl. rozprawa doktorska), s. 360, 

[cytat za:] M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 171.Wywód na temat tego prawa pierwszeństwa z obli-

gacji na tle definicji zbywalnych praw majątkowych z art. 3 ust. 2 PrPapW przedstawia M. Romanowski, PrPa-

pW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 3, Nb 45–54, s. 95–96. 
902

 Zob. wypowiedź, w myśl której „W okresie obowiązywania umowy opcji, opcjobiorcy służy prawo 

pierwszeństwa nabycia akcji, które daje uprawnionemu silniejsza pozycję niż prawo pierwokupu. Opcjobiorca, 

który dysponuje opcją zakupu praw udziałowych (call option), decyduje samodzielnie o tym, czy skorzystać ze 

swego prawa [...]”, tak S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz 
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uznać za zaletę zważywszy na różnorodne konstrukcje prawne, jakie mogą obierać instrumenty mogą-

ce stanowić konstytutywne elementy konstrukcji programów opcji menedżerskich. Przyjmując szero-

kie rozumienie pojęcia nabycia akcji należy argumentować, że opcja nabycia akcji może w zależności 

od konkretnego przypadku ucieleśniać p r a w o  o b j ęc i a  a kc j i , z a p i s u  n a  a k c j e  oraz „właści-

wego” n a b yc i a  a kc j i , co koresponduje z podziałem na pierwotny i pochodny sposób nabycia praw 

podmiotowych. Uprawnienia te biorą swoją genezę ze stosunku prawnego opcji, który per se ma źró-

dło w umowie opcyjnej będącej umową nienazwaną sui generis. Stan ten uzasadnia celowość dokona-

nia oceny charakteru prawnego stosunku opcji nabycia akcji. 

6.2.2. Charakter prawny opcji kupna akcji (opcji call) 

6.2.2.1. Charakterystyka ogólna 

 Trudno wskazać jedyny „słuszny” model konstrukcji stosunku prawnego opcji nabycia akcji. 

Charakterystykę stosunku prawnego opcji nabycia akcji należy opierać na odwołaniu do koncepcji 

prawa opcji, przez które na gruncie prawa prywatnego należy rozumieć prawo do kształtowania sto-

sunku prawnego drogą jednostronnego oświadczenia woli jednego z jego uczestników. Stosunek opcji 

polega na przyznaniu stronie uprawnionej prawa wyboru skorzystania z opcji przyznanej przez czyn-

ność obligacyjną. Wybór zaś jest dokonywany przez jednostronne, kształtujące oświadczenie woli, 

wywierające skutki dla treści stosunku prawnego.
903

 

W piśmiennictwie dostrzeżono, że stosunek prawny opcji kupna akcji może być konstruowany 

jako długoterminowa oferta, inne oświadczenie podobne do oferty, względnie jako sui generis upraw-

nienie prawokształtujące do zawarcia umowy sprzedaży praw udziałowych z chwilą wykonania 

opcji.
904

 Te instytucje mają oddawać stan „związania” opcją, który powstaje w ramach stosunku opcji 

nabycia akcji.
905

 Sytuację te można również określić mianem „zawieszenia” zobowiązania jednej ze 

stron,
906

 z tym jedynie zastrzeżeniem, że odróżnić należy zawieszoną skuteczności zobowiązania oso-

by uprawnionej z opcji od pełnej skuteczności stosunku opcyjnego oraz na tym etapie realizacji pro-

gramu opcyjnego braku skuteczności bazowego stosunku prawnego, na który opiewa opcja.  

 Na gruncie dogmatyki prawa cywilnego wątpliwości związane z kwalifikacją natury prawnej 

opcji na akcję niebędącej derywatem wynikają w pewnym sensie z braku dostatecznie jasnego zakre-

ślenia granic pomiędzy różnymi postaciami opcji, stanowiącymi ex naturae instytucje niejednorodne, 

                                                                                                                                                         
KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 338, Nb 15, s. 333. W tym samym tonie, zob. „Prawo pierwszeństwa 

może mieć również charakter opcji zakupu, przysługującej uprawnionemu, która polega na tym, że uprawniony 

może nabyć od określonych wspólników (akcjonariuszy) pewną liczbę udziałów (akcji) w określonym czasie po 

oznaczonej cenie.”, R.L. Kwaśnicki, K. Oplustil, Prawo pierwszeństwo nabycia udziałów (akcji) w umowie (sta-

tucie) spółki kapitałowej, MoP 2006, Nr 18. Por. również przywołane wcześniej wypowiedzi S. Sołtysińskiego 

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 

338, Nb 14, s. 332–333. 
903

 Podobnie S. Włodyka [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. V, Prawo umów handlowych, 

Warszawa 2006, pkt 2.6.1., Nb 199, s. 109; M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 23–24, 106–107. 
904

 Tak S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 

2, Warszawa 2008, art. 338, Nb 15, s. 333. 
905

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 337, Nb 20–22, s. 316–318. 
906

 S. Włodyka [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. V, Prawo umów handlowych, Warsza-

wa 2006, pkt 2.6.2., Nb 203, s. 111. 



 258 

których „ułamkowe” elementy wymykają się tradycyjnym klasyfikacjom operującym językiem nie-

obejmującym nowopojawiających się zdarzeń prawnych.
907

 Wydaje się zatem, że najmniej zawodną 

metodą analizy prawa opcji, rozumianej zarówno jako stosunek prawny oraz wiązka uprawnień, jest 

rozłożenie uprawnienia opcyjnego na „czynniki pierwsze”, identyfikacja jej „ułamków” i „pierwiast-

ków” jurydycznych, które mogą być ze sobą spajane w różnych konfiguracjach oraz kolejnościach. 

Interpretację natury jurydycznej materialnych pierwiastków uprawnienia drzemiącego w opcyjnym 

prawie (pierwszeństwa) nabycia akcji ex contractu należy więc rozpocząć od wykorzystania podsta-

wowych instytucji prawnych. Odnotować należy, że na tym etapie będzie mowa o ogólnych zasadach 

rządzących instytucjami składającymi się na modelowe prawo opcji nabycia akcji. Prawo to będzie 

następnie podlegało konkretyzacji i aktualizacji w sferze uprawnień oraz obowiązków konstytuują-

cych daną sytuację prawną. Wszystkie odstępstwa od przedstawionego modelu struktury prawnej opcji 

akcyjnej będą sygnalizowane w toku dalszych rozważań na płaszczyźnie odnoszącej się bezpośrednio 

do pojęcia i konstrukcji programu opcji menedżerskich. 

6.2.2.2. Uprawnienie kształtujące 

 Podstawowy „ułamek” uprawnienia ucieleśnionego w opcji nabycia akcji umiejscowić należy 

na poziomie, jeśli posłużyć się określeniem S. Grzybowskiego, „sfery możności postępowania” wy-

znaczającą płaszczyznę praw podmiotowych.
908

 Tym mianem zwykło się nazywać w doktrynie złożo-

ne sytuacje prawne polegające na możności, tudzież prawie podjęcia zachowań (w znaczeniu: wolno-

ści, uprawnienia i kompetencji) w sytuacjach wyznaczonych przez normy prawne. Pojęcie praw pod-

miotowych ma pierwszorzędne znacznie dla analizy natury jurydycznej opcji nabycia akcji. Cywilno-

prawne prawa podmiotowe są kategorią nadrzędną wobec uprawnień i obowiązków wyznaczających 

treść stosunku prawnego opcji nabycia akcji, stąd analizy tej instytucji nie da poprawnie przeprowa-

dzić w sposób poprawny bez odwołania do tego pojęcia. Kategoria prawa podmiotowych jest pojemna 

i podlega wielu klasyfikacjom, z których szczególnie istotny walor dla niniejszych rozważań posiada 

wskazanie trzech typowych postaci prawa podmiotowych: praw podmiotowych bezpośrednich, praw 

kształtujących oraz roszczeń.
909

 W efekcie to właśnie kategoria praw podmiotowych będzie stanowić 

klamrę spinającą te wszystkie instytucje i ich elementy w jeden, zintegrowany i koherentny instrument 

                                                 
907

 Na temat opcji występujących w różnych konfiguracjach prawnych wypowiedział się wcześniej S. Włody-
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tu opcyjnego, zob. A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 150–

151. 
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stawowych i pochodnych modalności normatywnych, w ujęciu odmiennym od tradycyjnego, P. Machnikowski 

[w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2006, 

s. 124–157, Nb 49–150. 
909

 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 
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prawny. Jak bowiem zaznaczono wcześniej, na opcyjne prawo nabycia akcji może się składać wiązka 

uprawnień o zróżnicowanej treści, charakterze i porządku występowania.  

 Wydaje się zasadnym uznanie, że przede wszystkim koncepcja u p r a wn i e n i a  k s z t a ł t u -

j ą c e go  będzie mogła znaleźć zastosowanie w odniesieniu do „pierwiastków” składowych konstytu-

ujących opcję nabycia akcji. Przez uprawnienie kształtujące rozumie się uprawnienie polegające na 

możności ukształtowania stosunku prawnego przez jedną z jego stron. Trzon uprawnienia kształtują-

cego stanowi kompetencja, w ramach której „określony podmiot (wierzyciel lub dłużnik, wyjątkowo 

inna osoba), może przez swoją czynność prawną (jednostronną) ustanowić, zmienić (skonkretyzować), 

uchylić, zaktualizować lub zdezaktualizować obowiązki prawne innego podmiotu, a przeważnie jed-

nocześnie i swoje obowiązki.”
910

 Na tle tak zarysowanego ujęcia prawa kształtującego nie powinno 

budzić wątpliwości, że prawo skorzystania z opcji nabycia akcji przyznane stronie uprawnionej może 

przybierać postać prawa kształtującego. Pogląd, w myśl którego sama opcja stanowi uprawnienie 

kształtujące jest również akceptowany w doktrynie.
911

 

 W piśmiennictwie dopuszcza się umowne tworzenie uprawnień kształtujących, przez co ro-

zumieć należy nałożenie na określony podmiot obowiązku, którego powstanie, ustanie, aktualizacja, 

bądź dezaktualizacja są uzależnione od dokonania określonej czynności przez inna osobą.
912

 Opcja 

kupna akcji przyznaje uprawnionemu prawo wyboru, czyli właśnie kompetencję do zmiany stosunku 

prawnego pomiędzy stronami drogą jednostronnego oświadczenia woli jednej z nich. Uprawnienie to 

może powstać po spełnieniu przez menedżera określonych przesłanek, co pozostaje w zgodzie z naturą 

uprawnień kształtujących, które często nie istnieją do momentu wystąpienia określonego zdarzenia.
913

 

Jednak fakt, że w przypadku spełnienia wszystkich warunków decyzja o skorzystaniu z prawa opcji 

należy tylko do niego – przekonuje, że przedmiotową sytuację prawną można określać mianem prawa 

kształtującego. 

6.2.2.3. Prawo podmiotowe tymczasowe (ekspektatywa) 

 Opcja nabycia akcji związana jest z konstrukcją p r a wa  p o d mi o t o we g o  t y mc z a s o -

w e g o  ( e k s p e k t a t y w y) .
914

 Istotą opcji call jest przyznanie uprawnienia do nabycia akcji w przy-
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szłości, przez co należy rozumieć możliwość bycia podmiotem p r z y s z ł yc h  p r a w  a k c y j n yc h .  

Prawem przyszłym jest w tym przypadku ogół praw udziałowych w spółce, wynikających z akcji.
915

 

Celowość posłużenia się instytucją praw przyszłych jest w pełni uzasadniona, zwłaszcza w przypadku 

opcji pierwotnego nabycia akcji, które jeszcze nie istnieją w momencie przyznania uprawnienia 

opcyjnego. Opcja obejmuje więc prawo majątkowe, którego powstanie będzie uzależnione od stop-

niowego, sukcesywnego i następczego ziszczania się elementów stanu faktycznego, poprzez podej-

mowanie konkretnych czynności prawnych oraz dokonywanie się określonych zdarzeń prawnych. 

Sytuacja ta wywołuje pojawienie się ekspektatywy powstania prawa, przyjmującej za swój przedmiot 

założenie, że przyszłe prawo zmaterializuje się. Takie prawo może lecz nie zawsze musi być prawem 

podmiotowym, zdecydowanie jednak przysługuje mu przymiot tymczasowości. 

 Właśnie na przykładzie opcji nabycia akcji w zupełności potwierdza się słuszność ogólnego 

stanowiska w przedmiocie konieczności konstruowania ekspektatyw na przyszłe prawa w związku z 

potrzebami obrotu prywatnego.
916

 Szczególny walor posiada konstatacja, że przedmiotem tak rozu-

mianej opcji nabycia akcji jest prawo do akcji sensu largo, a nie prawa z akcji, czyli prawa związane z 

akcją. Ponadto, opcja na akcje jest instrumentem samodzielnym opisującym konkretną sytuację praw-

ną, odrębną od bazowego stosunku prawnego. Jest ona prawem „oddzielnym” od przygotowywanej 

przez nie sytuacji prawnej nabycia praw akcyjnych. Opcja nabycia akcji jako ekspektatywa jest więc 

prawem sui generis.
917

 

6.2.2.4. Warunkowość oraz terminowość 

 Wycinek pozycji prawnej piastuna spółki, któremu przysługuje opcja nabycia akcji można 

charakteryzować jako uzależnioną od warunku zawieszającego oraz terminu początkowego i końco-

wego. Takie warunki powinny przewidywać zasady programów opcji menedżerskich warunkujące 

„skuteczność” opcji od realizacji określonych założeń lub osiągnięcia określonych wyników. Dostrzec 

tu można ekspektatywę w postaci prawa wa r u n ko we g o  lub t e r mi n o we g o , których wyróżnienie 

w ramach konstrukcji praw podmiotowych nie budzi w piśmiennictwie wątpliwości.
918

 Okoliczność, w 

której uprawnienie do wykonania prawa opcji aktualizuje się w wyniku spełnienia założeń programu 

motywacyjnego można wyrazić „w trybie formalnym”, poprzez opis sytuacji prawnej, w której skutek 

prawny jest uzależniony od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek z art. 89 k.c.).
919

 Ustanowie-

nie warunku zawieszającego w ramach czynności prawnej polega na uzależnieniu powstania wierzy-

telności i będącej jej korelatem obowiązku na skutek ziszczenia się warunku. Dodajmy, że może cho-
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dzić o zdarzenie zewnętrzne, na które uprawniony warunkowo nie ma bezpośredniego wpływu (np. 

kurs akcji w danym dniu), co oznacza warunek obiektywny, przynajmniej teoretycznie zależny od 

przypadku (conditio causalis). Z drugiej strony, prawdopodobne są również sytuacje pendente condi-

tionae, w której szereg okoliczności przynależy do zindywidualizowanej kompetencji prawnej osoby 

uprawnionej (np. zawarcie konkretnej umowy, sprzedaż określonych walorów), lecz mimo to nie są 

zależne tylko i wyłącznie od jej woli. Nie ma więc w tym przypadku mowy o czystym warunku pote-

statywnym (conditione potestativae) w znaczeniu ścisłym, zależnym od woli (si voluero), lecz o wa-

runkach mieszanych (conditiones mixtae) które „polegają na połączeniu świadomego działania strony 

(element charakteryzujący conditio potestativa) z faktem od niego niezależnym (element właściwy dla 

conditio causalis)”.
920

 Podobna sytuacja zachodzi w przypadku uzależniania prawa opcji nabycia akcji 

od nadejścia konkretnego terminu początkowego (dies a quo), co ma miejsce w przypadku systemów 

wynagrodzeń kapitałach odroczonych w czasie, w ramach których uprawnienie do nabycia akcji może 

nabrać skuteczności w określonym czasie od przyznania prawa opcji. Spółka może również wyzna-

czyć termin końcowy, po upływie którego uprawnienie inkorporowane w opcji wygasa, w efekcie 

czego opcja nabycia akcji nie może zostać wykonana. 

 Od warunku składającego się na jedno z uprawnień opcji nabycia akcji należy odróżnić bez-

warunkowy charakter jednostronnego oświadczenia woli o wykonania prawa z opcji, gdyż oświadcze-

nie to będące prawem kształtującym, jak podkreśla się w doktrynie, może być skutecznie dokonane 

jedynie bezwarunkowo.
921

 

6.2.2.5. Roszczenie 

 Następna wiązka uprawnień składająca się na sferę praw podmiotowych uprawnionego z opcji 

nabycia akcji może przybierać kształt r o s z c ze n i a . Roszczenie polega na możliwości domagania się 

przez osobę uprawnioną określonego zachowania ze strony osoby zobowiązanej, wypełniającego treść 

stosunku prawnego.
922

 W tym kontekście korelatem uprawnienia opcyjnego na odpowiednim etapie 

realizacji opcji call (tj. w sytuacji, w której zaktualizowała się wykonalność konkretnej opcji), jest 

skonkretyzowany obowiązek zobowiązanego podmiotu podjęcia określonego działania. Zasady okre-

ślające treść działania lub zaniechania, które będzie musiał podjąć podmiot zobowiązany z opcji kupna 

akcji wyznaczą z jednej strony elementy obligacyjnego stosunku prawnego, a z drugiej przepisy prawa 

spółek oraz części ogólnej zobowiązań (np. zasady odpowiedzialności kontraktowej). Przedmiotem 

roszczenia w przypadku opcji kupna akcji będzie możliwość żądania od zarządu spółki wydania akcji. 

Zapatrywanie, w myśl którego prawo nabywcy opcji jest cywilnym prawem podmiotowym o charak-

terze roszczenia wyrażono również w piśmiennictwie.
923
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6.2.2.6. Wierzytelność 

 Z instytucją roszczenia na gruncie dogmatyki prawa cywilnego związane jest pojęcie w i e -

r z y t e l n o ś c i , rozumianej jako podstawowa sytuacja prawna wynikająca ze stosunku zobowiązanio-

wego, w ramach którego dłużnik zobowiązany jest spełnić świadczenie. Przydatność tej koncepcji nie 

powinna budzić wątpliwości w odniesieniu do stosunku prawnego opcji kupna akcji. W literaturze 

prawniczej sformułowano już przekonanie, że opcja może być rozumiana jako wierzytelność polega-

jąca na prawu żądania oznaczonego zachowania od wystawcy opcji (kupna lub sprzedaży instrumentu 

pierwotnego lub dokonania rozliczenia pieniężnego).
924

 W przypadku spółki mającej spełnić zobowią-

zanie z umowy opcyjnej w ramach programu opcji menedżerskich, świadczenie może składać się z 

kilku, a nawet wielu czynności w różnych sekwencjach czasowych. W efekcie, takiemu złożonemu 

świadczeniu będzie odpowiadała wierzytelność będąca zespołem uprawnień, obejmująca wiele 

„względnie odrębnych żądań”, mogących powstawać sukcesywnie, przekładając się na stopień złożo-

ności konkretnej sytuacji prawnej.
925

 Sytuacji, w której jedna z wiązek uprawnień konstytuujących 

opcyjne prawo nabycia akcji może być określana mianem wierzytelności nie należy mylić z wierzy-

cielsko-udziałowym charakterem instrumentu inkorporującego opcję, co jest omówione w dalszej 

części pracy. Niemniej, na tym etapie godzi się zasygnalizować, że opcja na akcje jest w swej istocie 

zbiorem uprawnień o charakterze hybrydowym, tj. wierzycielsko-udziałowym. 

6.2.2.7. Prawo względne 

 W przypadku opcji nabycia akcji przyznanej członkowi kadry zarządzającej występować bę-

dzie wierzytelność stanowiąca prawo podmiotowe w z g l ę d n e . Oznacza to, że zespół uprawnień i 

obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego będzie miał przymiot skuteczności tylko 

wobec jego stron (inter partes), w odróżnieniu od praw podmiotowych bezwzględnych, skutecznych 

erga omnes, jak również wierzytelności o tzw. rozszerzonej skuteczności. Przez skuteczność należy 

natomiast rozumieć stan, w którym korelatem skonkretyzowanych uprawnień przysługujących zindy-

widualizowanej osobie są skonkretyzowanej obowiązki oznaczonej strony zobowiązanej. Z uwagi na 

fakt, że wierzytelność i roszczenie są ze sobą funkcjonalnie powiązane, również roszczenie jest pra-

wem względnym. 

6.2.2.8. Prawo majątkowe 

 Zasadnym jest kwalifikować wiązkę uprawnień ucieleśnionych w opcji nabycia akcji do praw 

ma j ą t k o w y c h . Sytuacja prawna stworzona przez opcję jest związana z „interesem ekonomicznym” 

podmiotów uprawnionych, a więc zarówno uprawnionego z opcji, jak i strony zobowiązanej, czyli 

spółki. Prawo to jednak ma charakter niepieniężny, a jego istotą jest uprawnienie o charakterze udzia-

łowym – przynajmniej w przypadku opcji rozliczanej za pomocą rzeczywistej dostawy papierów war-

tościowych. Na przykładzie opcji na akcje zarysowuje się zresztą nieostrość tradycyjnego podziału 

doktrynalnego w ramach grup praw majątkowych, gdyż zaliczenie jej jedynie do kategorii praw ucie-

                                                 
924

 M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 3, Nb 85, s. 109. 
925

 Por. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, 

s. 133; oraz P. Machnikowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. 

E. Łętowskiej, Warszawa 2006, Nb 81–92, s. 138–141. 
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leśniających wierzytelności z pominięciem jej „korporacyjnego” charakteru wydaje się być klasyfika-

cją nieoddającą „ducha” opcji na akcje.
926

 

6.2.2.9. Prawo zbywalne 

 Uznanie opcyjnego uprawnienia nabycia akcji za prawo majątkowe prowadzi do logicznego 

wniosku, że jest to prawo o charakterze z b y wa l n ym . Kryterium zbywalności zakłada dopuszczal-

ność przeniesienia prawa podmiotowego na inny podmiot w drodze czynności prawnej inter vivos, 

podczas gdy szerzej pojęta p r z e n o s za l n o ś ć  dotyczy możliwości zmiany podmiotu na skutek zda-

rzeń innych niż czynność prawna, więc także mortis causae.
927

 Zakwalifikowanie opcji nabycia akcji 

jako prawa zbywalnego ma walor ogólny i nie powinno budzić wątpliwości, tak jak przymiot ten 

przyznaje się prawu poboru, prawom do akcji (PDA), warrantom subskrypcyjnym itp. Zbywalność 

stanowi cechę prawa opcji kupna akcji składającej się na jego właściwość (naturę). Natomiast odrębne 

zagadnienie będzie wiązało się ze skonkretyzowaną postacią prawa opcji ucieleśnionej w zindywidu-

alizowanym instrumencie jurydycznym stanowiącym narzędzie wynagradzania kadry kierowniczej 

spółki. W tym bowiem przypadku, zbywalność tego prawa powinna zostać wyłączona lub ograniczo-

na, a to z uwagi na właściwość zobowiązania, którą determinują konstrukcja i cele programu motywa-

cyjnego.
928

 

6.2.2.10. Przysporzenie 

 Ładunek praw ucieleśnionych w opcji nabycia akcji ma bez wątpienia charakter p r z ys p o -

r ze n i a . Celem nawiązania stosunku prawnego przyznającego opcję jest przysporzenie osobie upraw-

nionej z opcji korzyści majątkowej, polegającej na możliwości nabycia ogółu praw akcyjnych. Ponad-

to, opcja ma swoją własną, wewnętrzną wartość majątkową, podlegającą wycenie opartej na skompli-

kowanych modelach finansowych oraz ujęciu i prezentacji zgodnie z zasadami rachunkowości. Z 

uwagi na przysparzający charakter wystawienia opcji, prowadzącą do tego czynność prawną należy 

zakwalifikować jako czynność kauzalną – zależną od podstawy prawnej stosunku prawnego (causa) 

istniejącego między wystawcą a osobą uprawnioną z opcji. Niezasadnym byłoby bowiem twierdzić, że 

ważność czynności przyznającej opcję nie zależy od ustalenia, dlaczego doszło do przysporzenia, z 

którą to sytuacją mielibyśmy do czynienia w przypadku czynności prawnej abstrakcyjnej (oderwa-

                                                 
926

 Tradycyjną klasyfikacje praw majątkowych i niemajątkowych zaprezentowano w: A. Wolter, J. Ignato-

wicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 138–140. Por. systematyzu-

jące wywody M. Pyziak–Szafnickiej [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywilne – część ogólna, pod 

red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 716–722, Nb 65–74. Trudno pominąć rozważania na temat trudności doko-

nywania rozróżnień w ramach praw majątkowych i niemajątkowych, zob. S. Grzybowski [w:] System prawa 

cywilnego, t. I, pod red. S. Grzybowskiego, wyd. 2, Ossolineum 1985, s. 235–263. 
927

 Szerzej na temat podziału praw podmiotowych na zbywalne i niezbywalne, por. M. Pyziak–Szafnicka [w:] 

System Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 738–

739, Nb 106–107; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warsza-

wa 2001, s. 140–141. 
928

 Konieczność rozróżnienia pomiędzy zbywalnością papieru wartościowego (akcji) jako jego cechą wyzna-

czającą właściwość prawną, a zbywalnością praw ucieleśnionych w akcji podkreśla A. Szumański [w:] System 

Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2005, s. 274, 

Nb 627. Por. również ogólne wywody dotyczące zbywalności akcji, W. Popiołek [w:] S. Włodyka (red.), Prawo 

papierów wartościowych, Warszawa 2004, s. 253–263, Nb 270–282. 
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nej).
929

 Pewną trudność rodzić może próba przyporządkowania właściwej causae czynności wysta-

wienia opcji, co wynika z dyskomfortu oceny tego instrumentu, jako swoistej konstrukcji in abstracto 

podczas, gdy w rzeczywistości inherentnym elementem stosunku prawnego opcji nabycia akcji jest 

zazwyczaj przyczyna jej przyznania, która pozwala zidentyfikować konkretną causae. Wydaje się, że 

niezasadnym byłoby aprioryczne wyłącznie poza zakres analizy którejkolwiek z kauz. Można bowiem 

zaryzykować tezę, że w zależności od treści stosunku opcji i w ramach modelu abstrakcyjnego przy-

znanie opcji nabycia akcji może mieć na celu dokonanie szczodrobliwości (causa donandi), przyspo-

rzenie dla zwolnienia przysparzającego (spółki) ze zobowiązania (causa solvendi), względnie świad-

czenie w celu przyznania uprawnienia do nabycia prawa majątkowego lub innych korzyści majątko-

wych (causa obligandi vel acquirendi). Niemniej, nie wdając się w głębsze rozważania teoretyczne 

zasadnym jest twierdzić, że wystawienie opcji nabycia akcji przybierające postać przysporzenia w 

postaci przyznania prawa nabycia ogółu praw akcyjnych, co do zasady powinno spełniać warunki 

trzeciej z wymienionych kauz. Spółka przydziela prawo opcyjne w celu nabycia „innych korzyści 

majątkowych”, a jednocześnie odbiorca świadczenia również nabywa warunkowe i terminowe upraw-

nienie do nabycia ogółu praw udziałowych w spółce, stanowiących wiązkę praw majątkowo-

korporacyjnych. W rezultacie, obu stronom przyświeca intencja zwiększenia swoich aktywów.
930

 

6.2.2.11. Prawo samoistne 

 Istnieją podstawy do uznania, że prawo opcji nabycia akcji ma charakter prawa s a mo i s t n e -

g o .
931

 Pomimo, że na pierwszy rzut oka opcja jest związana treściowo, a nawet uzależniona od bytu 

innego uprawnienia – prawa akcyjnego, konstatacja przeciwna nie byłaby uzasadniona. Prawa niesa-

moistne (akcesoryjne) łączy tak mocna funkcjonalna więź z prawem głównym, że to drugie nie tylko 

determinuje jego treść, lecz jego nieistnienie wyklucza powstanie prawa akcesoryjnego. Ponadto, pra-

wa niesamoistne pełnią szczególną funkcję, gdyż ich celem jest umocnienie prawa głównego. Tym-

czasem, w przypadku opcji zachodzi zupełnie odmienna sytuacja prawna. Opcja nabycia akcji ma 

charakter samoistny, gdyż jest wykreowana przez zindywidualizowany i odrębny stosunek prawny, 

którego treść per se wypełniona jest przez szereg uprawnień o charakterze m.in. praw podmiotowych 

tymczasowych, warunkowych, terminowych, względnie prawokształtujących. Opcja istnieje nawet 

wówczas, gdy stosunek prawny „pochodny” dla niej jest kwalifikowany jako prawo przyszłe, oraz – 

niewykluczone – zależne od zdarzeń przyszłych i niepewnych. Stosunek opcji może zostać ustano-

                                                 
929

 Nie należy jednak wątpić, że z opcjami jako instrumentami o charakterze abstrakcyjnym będziemy mieli 

do czynienia w ramach obrotu giełdowego. Sytuacja, w której podstawa prawna przysporzenia nie będzie miała 

znaczenia dla ważności wystawienia opcji, prowadząca do wyłączenia kauzy, a w efekcie wykluczająca powoła-

nie zarzutu jej nieważności ze względu na wadliwość lub nieważność, będzie stanowiła zaletę mającą na celu 

zagwarantowanie pewności obrotu gospodarczego opcyjnymi instrumentami finansowymi.  
930

 Por. wywody na temat uzasadnienia generalnej kauzalności czynności prawnych oraz zasady kauzalności 

w świetle najnowszych poglądów doktryny i orzecznictwa, zob. Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 

2. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2002, s. 192–202, Nb 80–97. Klasycznie 

na temat kauz A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 

2001, s. 270–274. 
931

 Por. przesłanki podziału na prawa samoistne i akcesoryjne, zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywil-

nego, t. I, pod red. S. Grzybowskiego, wyd. 2, Ossolineum 1985, s. 225–226; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefa-

niuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 142; M. Pyziak–Szafnicka [w:] System 

Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, Nb 113, s. 741–

742. 
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wiony nawet, jeśli akcje, na które opiewają opcje, nie zostały jeszcze wyemitowane lub nabyte przez 

spółkę, a wizja każdego z tych zdarzeń jest oddalona w czasie. Co więcej, stosunek opcyjny może 

istnieć w sytuacji, gdy nigdy nie dojdzie do powstania prawa akcyjnego po stronie opcjobiorcy. 

6.2.2.12. Możliwość świadczenia  

 Podczas analizy charakteru świadczenia z opcji kupna akcji w zestawieniu z pojęciem n i e -

mo ż l i wo ś c i  ś w i a d c ze n i a , należy rozważyć, czy przedmiot świadczenia z opcji opiewającej na 

akcje jeszcze niewyemitowane, nadto obarczonej szeregiem warunków nabywania uprawnień, przy-

padkiem nie „odrywa” się na tyle daleko od koncepcji świadczenia w tradycyjnym ujęciu dogmatyki 

prawa cywilnego, że zbliża się do pojęcia świadczenia niemożliwego. Pozytywna odpowiedź na tak 

zadane pytanie umożliwiałaby konstatację, że czynność prawna kreująca stosunek opcji jest nieważna, 

co zdecydowanie nie leżałoby w interesie stron stosunku opcji, jak i nie pozostawałoby neutralne w 

relacji do zasady pewności obrotu. Ustosunkowanie się do powyższej kwestii wymaga wyróżnienia 

pierwotnej i następczej niemożliwości świadczenia. Pierwsza z nich, unormowana w art. 387 k.c., 

dotyczy niemożliwości obiektywnej, obejmującej zachowanie, które nie może być wykonane przez 

żaden podmiot,
932

 gdy czynności nie można skutecznie zrealizować w konkretnym modelu sytuacji 

prawnej, w sposób przewidziany przez strony lub z przyczyn praktycznych, a nadto stan powyższy ma 

charakter trwały. Norma ta co do zasady nie powinna znaleźć zastosowania w analizowanym przypad-

ku, z uwagi na to, że nie powoduje niemożności świadczenia okoliczność, w której prawo lub rzecz 

będące przedmiotem świadczenia nie istnieją albo nie pozostają w dyspozycji strony zobowiązanej w 

chwili powstania zobowiązania, jeżeli mogą powstać później lub dłużnik może je nabyć.
933

 Mowa tu 

jest oczywiście o specyfice sytuacji prawnej wynikającej z prawa opcyjnego, a nie okoliczności, że 

dana strona (np. spółka) zawarła umowę wiedząc o niemożności świadczenia. Pierwotną niemożność 

świadczenia odróżnia się od następczej, dotyczącej sytuacji niewykonania lub nienależytego wykona-

nia, wywołujących odpowiedzialność odszkodowawczą (art. 471 k.c.). Kwestia ta nie jest zasadniczo 

związana z naturą jurydyczną opcji jako takiej, lecz będzie dotyczyć pragmatyki realizacji drzemią-

cych w niej uprawnień w toku programu opcji menedżerskich. Ponadto, z uwagi na to, że prawo ucie-

leśnione w opcji nabycia akcji ma charakter obligacyjny, a nie rozporządzający, nie istnieje obawa, że 

przyznanie opcji może stanowić naruszenie zasady nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. 

6.2.2.13. Podsumowanie 

 Opcja kupna akcji to prawo, lecz nie obowiązek nabycia określonej ilości akcji po z góry usta-

lonej cenie i w oznaczonym momencie w przyszłości. Prawo opcji jest kreowane na podstawie obliga-

cyjnego stosunku prawnego, którego istotę stanowi wierzytelność zasadzająca się na przyznaniu oso-

bie uprawnionej możliwości nabycia akcji spółki. W modelu tym uprawnieniu wierzyciela, czyli oso-

bie uprawnionej z opcji call, odpowiada zobowiązanie dłużnika, czyli osoby zobowiązanej z opcji 

nabycia akcji. Uprawniony z opcji może żądać od jej wystawcy świadczenia, którego przedmiot bę-

                                                 
932

 Por. wyr. SN z 22.11.1973 r., III CRN 255/73, niepubl. i wyr. SN z 8.5.2002 r., III CKN 1015/99, nie-

publ., [cytat za:] P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 387, Nb 

3, s. 597. 
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 P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 387, Nb 1–21, s. 

597–600. 
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dzie odpowiadał treści stosunku prawnego leżącego u podstaw rzeczonego zobowiązania, a wystawca 

powinien to świadczenie spełnić.
934

 To uprawnienie ma charakter prawa podmiotowego, które składa 

się z szeregu uprawnień węższych, powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny.
935

 Wszystkie z po-

wyższych uprawnień składają się na treść stosunku prawnego, stanowiącego jądro opcji nabycia akcji. 

 Stosunek prawny opcji nabycia akcji należy więc scharakteryzować jako złożony stosunek 

zobowiązaniowy rozgrywający się na tle złożonej sytuacji prawnej. Na uprawnienia i obowiązki wy-

znaczające treść tego stosunku prawnego składa się szereg zdarzeń oraz czynności, które mimo funk-

cjonalnego powiązania można odczytywać oddzielnie, postrzegając je jako „pierwiastki” kształtujące 

całokształt uprawnienia opcyjnego. Mimo tego, tak rozumianą opcję należy oceniać jako integralną 

oraz wewnętrznie spójną strukturę prawną, cechująca się po prostu kompleksową naturą jurydyczną.
936

 

Mimo wszelkich pozornych zbieżności, opcja kupna akcji w zarysowanym kształcie jest instrumentem 

zasadniczo odmiennym od standardowych praw pochodnych. Wniosek ten wypływa z rozważań na 

temat rozbieżności między charakterem prawnym opcji na akcje a opcji call. Stanowisko takie zostało 

również sformułowane w piśmiennictwie.
937

 Po 

6.2.3. Podstawa normatywna kreacji prawa opcji kupna akcji 

 Milczenie ustawodawcy na temat możliwości wystawiania przez spółki opcji nabycia akcji 

niekoniecznie oznacza, że w analizowanym przypadku można mówić o luce w prawie.
938

 Uznając 

bowiem za wartość nadrzędną postulat zupełności systemu prawa przedmiotowe zagadnienie podlega 

interpretacji w drodze wykładni, która umożliwi dekodowanie właściwych norm prawnych.
939

 Rekon-

struowana norma prawna znajdzie bezpośrednie lub pośrednie oparcie w zespole obowiązujących 

norm i zasad prawa. Godzi się zatem zauważyć, że na podstawę normatywną procesu kreacji stosunku 

prawnego skutkującego powstaniem prawa opcji nabycia akcji składa się kilka zachodzących na siebie 

płaszczyzn w ramach siatki pojęciowej prawa prywatnego. 
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 Zob. M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod 

red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 599, Nb 89; Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 3, War-

szawa 1991, s. 11–17, Nb 24–41. 
935

 Przenikliwej oceny „ogólnej” istoty stosunku zobowiązaniowego oraz wyróżnienia wiązek uprawnień 

prawa podmiotowego dokonuje M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC. Komentarz, t. I, wyd. 5, Warszawa 
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ogólna, t. 5, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2006, s. 510–517, Nb 150–168. 
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kowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, Warsza-

wa 2006, s. 165–168, Nb 175–182. 
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 Konsekwentnie i trafnie wypowiada się na ten temat M. Romanowski, Charakter prawny kontraktu opcyj-

nego, PPH 1999, Nr 5, s. 26; M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy 

nienazwane, pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 597, Nb 87. 
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1985, s. 164. 



 267 

 W dogmatyce prawa cywilnego dokonuje się podziału czynności prawnych według kryterium 

stron czynności prawnej, na jednostronne, dwustronne oraz uchwały korporacyjnych organów osób 

prawnych zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych.
940

 Nie powinno budzić wątpli-

wości, że prawo opcji kupna akcji może powstać w drodze umowy między spółką a osobą uprawnio-

ną, przybierając postać obligacyjnego stosunku prawnego. W pierwszej kolejności możliwość tę nale-

ży wiązać z zasadą autonomii woli stron, której podstawowym przejawem jest przysługująca osobom 

fizycznym i prawnym możność kształtowania stosunków prawnych mocą własnych działań.
941

 W ra-

mach stosunków prywatnoprawnych autonomia woli stron znajduje wyraz przede wszystkim w czyn-

nościach prawnych dwustronnych o charakterze obligacyjnym.
942

 W sferze stosunków zobowiązanio-

wych pierwszorzędne znaczenie przyznaje się zasadzie swobody (wolności) umów, rozumianej jako 

swoboda kształtowania treści obligacyjnego stosunku prawnego.
943

 Podstawową normą prawa cywil-

nego uprawniająca do zawierania umów opcji oraz kreacji stosunków prawnych opartych na konstruk-

cji opcji jest zasada swobody umów z art. 353
1
 k.c., zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą 

ułożyć stosunek prawny według swego uznania. Z powyższego wypływają zasadnicze konsekwencje. 

Po pierwsze, treść lub cel stosunku prawnego ustanowionego na podstawie art. 353
1
 k.c. nie mogą 

sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, przepisom prawa ani zasadom współżycia społeczne-

go. Tym samym do stosunku prawnego opcji będą mogły znaleźć zastosowanie normy i poglądy dok-

trynalne dotyczące granic zasady swobody umów. Po wtóre, proces dekodowania podstawowych ele-

mentów treści stosunku prawnego opcji nabycia akcji powinien odbywać się przy uwzględnieniu kon-

cepcji normatywnej zobowiązania z art. 353 k.c.  

 Jak wspomniano powyżej, kodeks spółek handlowych nie przewiduje expressis verbis upraw-

nienia do emisji opcji bądź kreacji prawa opcji call. Okoliczność ta uzasadnia poszukiwanie normy 

                                                 
940

 Zasadność tego wyróżnienia nie powinna aktualnie budzić wątpliwości choć nie była bezsporna w dok-

trynie. Argumenty przemawiające za słusznością wydzielenia tej kategorii czynności prawnych oraz literaturę na 

ten temat przedstawiają z perspektywy prawa cywilnego, A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. 

Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 262–264, oraz z perspektywy prawa spółek, S. Sołtysiński [w:] 

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. I, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 2, Nb 

17–18, s. 43–44; J. Szwaja [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, 

wyd. 2, Warszawa 2008, art. 393, Nb 10, s. 864–865. Odmiene stanowisko w sprawie uchwał organów osób 

prawnych zajął S. Grzybowski, postrzegający je jako wielostronne czynności prawne, będące umowami o szcze-

gólnej treści, na które składają się jednostronne czynności prawne w postaci np. oddania głosu, oceniane odręb-

nie pod kątem ważności i skuteczności oświadczeń woli, zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, 

pod red. S. Grzybowskiego, wyd. II, Ossolineum 1985, s. 487. Por. syntetyzujące wywody na temat charakteru 

prawnego uchwał pióra Z. Radwańskiego [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2. Prawo cywilne – część ogólna, 

pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2002. 
941

 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 

33. 
942

 Stan ten potwierdza pozostająca niejako w opozycji i broniona w literaturze zasada numerus clausus jed-

nostronnych czynności prawnych. Zob. P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, War-

szawa 2006, art. 353
1
, Nb 3, s. 502. Szerzej na temat problematyki swobody jednostronnych czynności praw-

nych, zob. P. Machnikowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. 

Łętowskiej, Warszawa 2006, Nb 140–145, s. 452–453. Oryginalnie na temat omawianej zasady w kontekście 

swobody kreacji czynności jednostronnych nienakładających obowiązków na drugie strony wypowiedział się S. 

Grzybowski, Przekazanie świadczenia jako czynność prawna nienazwana a zasada swobody czynności praw-

nych, PiP 1967, Nr 3, s. 408–419. 
943

 Na temat zasady swobody umów w najnowszym piśmiennictwie por. zwłaszcza P. Machnikowski, Swo-

boda umów według art. 353
1
 k.c., Warszawa 2005; M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC. Komentarz, t. I, 

wyd. 5, Warszawa 2009, art. 353
1
, Nb 1–22, s. 915–926; P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komen-

tarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 353
1
, Nb 1–29, s. 502–508. 
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kompetencyjnej przewidującej upoważnienie do przeprowadzenia jednej z powyższych lub obu czyn-

ności. Mając wzgląd na normę art. 1 k.s.h. zakładającą, że kodeks reguluje funkcjonowanie spółek 

handlowych oraz na zasadę ograniczonej autonomii prawa spółek formułowaną w piśmiennictwie na 

podstawie art. 2 zd. 2 k.s.h., można wyinterpretować nakaz poszukiwania unormowania przedmioto-

wej kwestii w analizowanej ustawie przed odwołaniem się do przepisów k.c. W tym świetle warto 

rozważyć, czy na gruncie k.s.h. za podstawę normatywną kompetencji do kreowania prawa opcji na-

bycia akcji nie można uznać normy art. 338 § 2 k.s.h.
944

 Na gruncie legis latae istnieją podstawy do 

twierdzenia, że w zakres przedmiotowy pojęcia „inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji” wchodzi 

właśnie prawo opcji, w tym m.in. taka, której instrumentem bazowym jest akcja. Stanowisko to po-

twierdza kilka okoliczności. Po pierwsze, kodeksowa konstrukcja prawa pierwszeństwa nabycia akcji 

jest na tyle pojemna, że mieści w sobie uprawnienie do nabycia akcji o charakterze prawa opcyjnego, 

co zostanie wykazane w toku dalszych rozważań. Po drugie, jak zauważono w piśmiennictwie, projekt 

k.s.h. przygotowany przez KKPC wśród uprawnień przewidzianych w art. 338 § 2 k.s.h. wyliczał 

również opcje, z czego jednak zrezygnowano z uwagi na oczywistość objęcia tych praw hipotezą tego 

przepisu.
945

 Po trzecie, zapatrywanie ma poparcie w doktrynie,
946

 choć ciężko uznać je za pogląd abso-

lutnie dominujący.
947

 

 W literaturze wyrażono pogląd, zgodnie z którym hipoteza art. 338 § 2 k.s.h., tj. dotycząca 

umów ustanawiających prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji, mieści się w 

hipotezie art. 338 § 1 k.s.h., a głównym celem § 2 jest zakreślenie dziesięcioletniego terminu ograni-

czenia rozporządzenia.
948

 Stanowisko to nie wydaje się trafne. Norma art. 338 § 1 k.s.h. mówi o ogra-

niczeniu w rozporządzaniu akcjami o źródle obligacyjnym, czyli de facto o zobowiązaniu się do nie-

rozporządzania akcjami. Analizując ten przepis należy przede wszystkim uwzględnić, że ograniczenie 

w rozporządzeniu w tym kontekście dotyczyć może jedynie j u ż  i s t n i e j ą c eg o  p r a wa  ma j ą t -

k o w e go , prowadząc do skutków w postaci jego zmian lub utraty. Zatem niezależnie, czy art. 338 § 1 

k.s.h. odnosi się do akcji jako dokumentu czy też wiązki uprawnień akcjonariusza chodzi o akcje ist-

niejące w momencie potencjalnego ograniczenia w rozporządzaniu nimi. Wnioski takie wynikają za-

                                                 
944

 Zgodnie z tym przepisem „dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo 

pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzenia, wynikające z takich 

umów, nie mogą trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.” 
945

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 338, Nb 14, s. 332–333. 
946

 S. Sołtysiński stwierdził, że „[...] nie ulega wątpliwości, że opcje stanowią przykład czynności prawnych 

objętych hipotezą art. 338 § 2”. Zdaniem M. Rodzynkiewicza „[...] „inne prawo pierwszeństwa to w szczególno-

ści prawa opcyjne do nabycia bądź zbycia akcji (opcje call i put)”. Zob. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumań-

ski, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 338, Nb 14, s. 332–333; M. Rodzynkiewicz, 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 338, s. 645. 
947

 Nie oznacza to bynajmniej, że formułowane są opinie przeciwne, lecz kwestia po prostu nie jest porusza-

na. W swoich rozważań na temat art. 338 § 2 k.s.h. o prawie opcji nie wspominają m.in. J. Frąckowiak [w:] W. 

Pyzioł (red.), Komentarz KSH, Warszawa 2008, art. 338, s. 675–676; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] J.P. 

Naworski, K. Strzelczyk, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek handlo-

wych. Spółka akcyjna i przepisy karne, t. I., Warszawa 2003, art. 338, s. 369–375. 
948

 Stanowisko takie prezentują m.in. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, wyd. 5, War-

szawa 2007, art. 338, s. 203; W. Popiołek [w:] J.A. Strzępka, P. Pinior, W. Popiołek, H. Urbańczyk, E. Zielińska, 

Komentarz KSH, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 338, Nb 9, s. 1020. 
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równo z brzmienia analizowanego artykułu, jak i jego poprzednika, tj. art. 349 k.h. oraz poglądów 

piśmiennictwa międzywojennego wyrażonych na jego podstawie.
949

 

 Tymczasem, hipoteza art. 338 § 2 k.s.h. odwołuje się do umownego ustanawiania prawa pier-

wokupu lub innych praw pierwszeństwa nabycia akcji. Wykładnia pojęcia prawo pierwszeństwa naby-

cia akcji prowadzi do wniosku, że może ono opiewać na akcje istniejące, lecz stan ten nie jest regułą i 

nie jest wykluczona sytuacja odmienna. Kodeksowa konstrukcja prawa pierwszeństwa nabycia akcji 

wskazuje, że funkcjonalną istotą jego konstrukcji i przesłanką jego kreacji może być nieistnienie akcji 

w chwili jego przyznania. Przysługujące akcjonariuszom prawo pierwszeństwa objęcia akcji w postaci 

prawa poboru wyrażonego w art. 433 k.s.h. dotyczy właśnie akcji przyszłych emisji, tj. nieistniejących 

w momencie ucieleśnienia prawa pierwszeństwa.
950

 Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prawa 

pierwszeństwa nabycia akcji inkorporowanego w obligacji z prawem pierwszeństwa, a której mowa w 

art. 22 ust. 1 ObligU. 

 Za stanowiskiem tym przemawiają również argumenty natury celowościowej. Prawo pierw-

szeństwa nabycia akcji stanowi z jurydycznego punktu widzenia będącą prawem podmiotowym eks-

pektatywę powstania i przyznania prawa nabycia akcji. Nie budzi dyskusji, że prawo to może być 

również przedmiotem rozporządzeń,
951

 co nie stoi w sprzeczności z zakazem rozporządzeń z art. 16 

k.s.h., który dotyczy akcji, a nie ekspektatywy nabycia akcji. Nie jest zatem możliwe uznanie, że dys-

pozycja art. 338 § 2 k.s.h. mieści się w hipotezie art. 338 § 1 k.s.h., gdyż zakres przedmiotowy pierw-

szego z wymienionych jest szerszy, przez co w konsekwencji nie dotyczą one takich samych „sytuacji 

faktycznych”.
952

 Art. 338 § 1 k.s.h. dotyczy obligacyjnych ograniczeń rozporządzania akcją istniejącą. 

Natomiast art. 338 § 2 k.s.h. odnosi się do umownego ustanowienia prawa pierwszeństwa nabycia 

akcji, a zatem całego szeregu czynności, które mogą mieć za przedmiot przyznanie prawa nabycia 

akcji istniejących lub ekspektatyw prawa do akcji, rozumianych jako prawo nabycia akcji przyszłych. 

W tym drugim segmencie mieści się właśnie prawo opcji nabycia akcji, jako ekspektatywa na przyszłe 

prawo.
953

 Na trafność powyższej konstatacji nie wywiera negatywnego wpływu posłużenie się przez 

ustawodawcę w drugim zdaniu tego przepisu formułą „ograniczenia rozporządzenia”, skoro ma ono 

wynikać ze stosunków obligacyjnych o charakterze umownym, co stanowi łącznik normatywny z 

normą art. 57 § 2 k.c. dopuszczającą możliwość zobowiązania do nierozporządzania zbywalnym pra-

                                                 
949

 Zob. M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, art. 349, str. 551–552. 
950

 Ten sam wniosek wynika z verba legis art. 435 § 1 k.h., traktującego o „prawie pierwszeństwa do objęcia 

nowych akcji” i wyrażanych w tym względzie opinii komentatorów. Zob. M. Allerhand, Kodeks handlowy. 

Komentarz, Lwów 1935, art. 435, str. 662–666, zwłaszcza pkt. 2–7; T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, 

Kodeks handlowy. Komentarz, Kraków 1936, t. 1, art. 435, s. 633, pkt 6. 
951

 „[...] czasami ekspektatywa powstania prawa jest już traktowana jako prawo podmiotowe i może być 

przedmiotem rozporządzeń.”, tak: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, 

wyd. 2, Warszawa 2001, s. 146–147. „Wypada zatem przyjąć, że nie tylko istniejącymi, ale również przeszłymi i 

przyszłymi prawami można rozporządzać, można je przenosić na inne osoby, zrzekać się ich i zabezpieczać je, a 

nwet pozywać o takie prawa”, tak: S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, pod red. S. Grzybowskiego, 

wyd. 2, Ossolineum 1985, s. 229–230. 
952

 W tym miejscu odwołuję się do pojęcia z teorii prawa cywilnego, które przez hipotezę przepisu rozumie 

„ujęcie w sposób uogólniony i abstrakcyjny pewnej s y t u a c j i  f a k t y c z n e j  [wyróżn. – J.D.], wywołującej ten 

normatywny skutek, jaki określa dyspozycja.”, zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, pod red. S. 

Grzybowskiego, wyd. II, Ossolineum 1985, s. 108. 
953

 Jak się wydaje, odmienne stanowisko w tej kwestii zajmuje A. Opalski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 

17B. Prawo spółek kapitałowych, pod red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010, s. 410, Nb 227 i przyp. 561. 
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wem.
954

 Godzi się również odnotować, że na gruncie legis latae nie istnieją żadne przesłanki dla uzna-

nia, że prawa pierwszeństwa z art. 338 § 2 k.s.h. mają wynikać jedynie z umów pomiędzy spółką a 

akcjonariuszami. Stąd uznawanie, że hipoteza artykułu dotyczy jedynie umów winkulacyjnych nie 

może się być przekonująca. 

 Podsumowując powyższą część wywodu należy stwierdzić, że hipoteza art. 338 § 2 k.s.h. 

stwarza podstawę normatywną kreacji stosunków prawnych polegających na przyznaniu prawa opcji 

nabycia akcji spółki. Uprawnienie opcyjne jest oparte na konstrukcji prawa pierwszeństwa nabycia 

akcji. Jego ramy prawne kształtowane są w ramach umowy, o czym jednoznacznie przekonuje 

brzmienie analizowanego przepisu („dopuszczalne są umowy ustanawiające [...] inne prawo pierw-

szeństwa”). Okoliczność, że analizowany stosunek opcyjny znajduje swoje źródło w dwustronnej 

czynności prawnej o charakterze obligacyjnym umożliwia zlokalizowanie jego „normy podstawowej” 

w art. 353
1
 k.c. przewidującym zasadę wolności umów. Co do zasady nie podlega dyskusji, że „w 

ramach swobody umów, w drodze tzw. umów nienazwanych strony mogą kreować także zobowiąza-

nia o innej konkretnej treści od ich ustawowych typów”.
955

 W efekcie, istnieją podstawy do stwierdze-

nia, że stosunek prawny opcji jest w analizowanym przypadku kształtowany na mocy umowy niena-

zwanej (contractus innominatus), ponieważ treść i cel czynności prawnej, uprawnienia i obowiązki 

stron, jak również przedmiotu świadczenia nie odpowiadają bezpośrednio żadnemu typowi zobowią-

zania określonego normatywnie. Zobowiązanie takie nie jest konstruowane na wzór jakiegokolwiek z 

ustawowych typów umów i będzie w sobie mieścić nietypowe, swoiste elementy treści czynności 

prawnej, które nie zawierają się w konkretnym typie umowy nazwanej.
956

 

Jeżeli chodzi o możliwość kreacji opcji na podstawie uchwały spółki, na gruncie legis latae 

brak jest przeszkód prawnych dla uznania, że opcja nabycia akcji może zostać przyznana w uchwale 

spółki. Innymi słowy, uchwała spółki jako wielostronna czynność prawna może stanowić źródło po-

wstania opcji nabycia akcji na rzecz reprezentanta władz spółki. Stanowisko to potwierdzają również 

przykłady z praktyki.
957

 W ramach procesu decyzyjnego zastosowanie powinna znaleźć zasada, zgod-

                                                 
954

 W związku z powyższym pogląd, w myśl którego prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie należy mylić z 

prawem poboru akcji nowej emisji z art. 433 § 1 k.s.h. (tak S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. 

Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 337, Nb 23, s. 318). należy odczyty-

wać jako słuszny, jeżeli koncentruje się on na różnicy między tymi prawami w zakresie węższego zakresu pod-

miotowego i przedmiotowego prawa poboru, a nie obejmuje swoją hipotezą prawa pierwszeństwa ex contractu z 

art. 433 § 2 k.s.h. Trudno bowiem zignorować fakt, że w art. 338 § 2 k.s.h. ustawodawca posługuje się w ramach 

regulacji kodeksowej tym samym pojęciem, lecz z szerszym zakresem przedmiotowym (tj. prawo pierwszeństwa 

nabycia akcji) niż w art. 433 § 1 k.s.h. (tj. prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji). Zwrotów tych nie można 

ze sobą utożsamiać, gdyż w pierwszym z przepisów zastosowano pojęcie nabycia akcji lato sensu. 
955

 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 

143. 
956

 Zob. P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 353
1
, Nb 8, 

s. 503–504. 
957

 Por. np. postanowienie z § 1 ust. 1 uchwały nr 7XIII WZA BRE Banku S.A. z 24.5.2000 r. w sprawie 

opcji menedżerskich na akcje Banku dla członków Kierownictwa Banku, o następującej treści: „Walne Zgroma-

dzenie Akcjonariuszy przydziela członkom Zarządu i dyrektorom jednostek organizacyjnych Banku oraz innym 

osobom wskazanym przez Zarząd, w tym indywidualnie wskazanym przez Zarząd członkom kierownictwa 

podmiotów należących do grupy kapitałowej BRE Banku w celach motywacyjnych 479.500 opcji objęcia akcji 

nowej emisji, przy czym Zarządowi zostanie przyznane 159.000 opcji”. Zgodnie z § 6 ust. 1 rzeczonej uchwały 

w celu realizacji praw wynikających z opcji walne zgromadzenie banku miało podjąć uchwałę o emisji obligacji 

z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji oraz podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy akcji zwykłych na 

okaziciela, przeznaczonych do objęcia przez właścicieli obligacji. 
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nie z którą uprawnienie do ustalenia ilości opcji dla zindywidualizowanego beneficjenta przynależy do 

jego przełożonych, nadzorców, bądź – posługując się metaforą – organu „wyższego stopnia”. W 

aspekcie formalnym, władza do przydzielenia pakietów opcji dla członków zarządu winna spoczywać 

na działającej in gremio radzie nadzorczej (art. 378 § 1 w zw. z art. 390 § 1 k.s.h.), przy szczególnie 

istotnym wsparciu komitetu ds. wynagrodzeń, bądź na walnym zgromadzeniu.  

6.3. Opcja kupna akcji w systematyce prawa papierów wartościowych 

6.3.1. Opcja kupna akcji a pojęcie papieru wartościowego 

 Dotychczasowe rozważania na temat charakteru prawnego opcji nabycia akcji prowadzą do 

wniosku, że przedmiotem inkorporowanego w niej prawa jest swoiste prawo pierwszeństwa nabycia 

akcji uprawniające do ukształtowania stosunku prawnego nabycia akcji drogą jednostronnego oświad-

czenia woli. Jest to prawo majątkowe zbywalne (w braku odmiennych zastrzeżeń), czerpiące swoje 

źródło z obligacyjnego stosunku prawnego, dla którego podstawą może być umowa lub uchwała spół-

ki. Czynność ta zasadza się na konstrukcji specyficznej wierzytelności związanej z przysporzeniem 

innego prawa majątkowego o charakterze udziałowym (korporacyjnym). Prawo ucieleśnione w opcji 

nabycia akcji ma charakter hybrydalny, stanowi bowiem swoiste obligacyjno-organizacyjne prawo 

majątkowe.
958

 Naturę jurydyczną opcji nabycia akcji można również kwalifikować jako odpowiadają-

cą ekspektatywie nabycia prawa udziałowego obarczonej warunkami stanowiącymi istotne elementy 

treści stosunku prawnego opcji. 

 Odnosząc się do relacji pomiędzy instytucją opcji zakupu akcji a papieru wartościowego nale-

ży stwierdzić, że na gruncie legis latae nie istnieją przeszkody, aby strony czynności prawnej w relacji 

podmiotowej: spółka – osoba uprawniona, inkorporowały prawo opcji call na akcje spółki w papierze 

wartościowym. Za trafnością powyższego stwierdzenia przemawia szereg argumentów natury norma-

tywnej, dogmatycznej, doktrynalnej, funkcjonalnej i celowościowej. 

 Po pierwsze, z teoretycznego punktu widzenia nie można wykluczyć, że działając w oparciu o 

zasadę autonomii woli oraz zasadę swobody umów strony stosunku prawnego opcji nabycia akcji 

ucieleśnią przedmiotową wierzytelność, czy też ekspektatywę nabycia praw udziałowych, w doku-

mencie o cechach papieru wartościowego. Wydaje się, że opcja nabycia akcji może przybrać postać 

przede wszystkim papieru wartościowego legitymującego imiennie osobę uprawnioną treścią czynno-

ści prawnej leżącej u podstawy tego stosunku. W tej sytuacji spółka będzie zobowiązana do świadcze-

nia za zwrotem albo udostępnieniem jej dokumentu celem pozbawienia go mocy prawnej w sposób 

zwyczajowo przyjęty. Przeniesienie praw będzie natomiast następowało drogą przelewu połączonego 

z wydaniem dokumentu (argumentum z art. 921
8
 w zw. z art. 921

6
 k.c.). Opcja nabycia akcji ukształ-

towana jako papier wartościowy imienny wystawiany przez spółkę będzie zasadniczo pełnić funkcję 

legitymacyjną. Pomimo ewentualnych zarzutów, które mogą dotyczyć oderwania tak rozumianej kon-

                                                 
958

 Podobne kwalifikację zaproponował S. Sołtysiński odnośnie prawa poboru, lecz wydaje się, że w przywo-

łanej wypowiedzi autor miał na myśli szeroko rozumiane prawo nabycia akcji, obejmujące prawo pierwszeństwa 

nabycia akcji ex lege oraz ex contractu, za czym przemawia posłużenie się terminem właśnie „prawo pierwszeń-

stwa”. Por. „Nie ma jednak zasadniczej różnicy między prawem pierwszeństwa objęcia akcji danej emisji w 

spółkach publicznych i niepublicznych. W obu przypadkach mamy do czynienia z majątkowym uprawnieniem 

obligacyjno–organizacyjnym.”, zob. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, 

Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 433, Nb 6, s. 1444. 
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cepcji papieru wartościowego od przesłanki jego obiegowości, trudno kwestionować, że ustawodawca 

tak właśnie konstruuje ten typu papieru.
959

 W tym kontekście należy podkreślić, że wskazanym jest, 

aby spółka i osoba uprawniona mogły nadać zindywidualizowanemu uprawnieniu opcyjnemu moc 

„dokumentu” wartościowego, jeżeli zabieg ten będzie zgodny z celem oraz właściwością (naturą) 

konkretnej czynności prawnej, a instrument ten będzie odpowiadał ujęciu papieru wartościowego.
960

 

 Po drugie, czynność prawna wystawienia bądź przyznania opcji nabycia akcji ma charakter 

przysparzający, w związku z czym niezasadne byłoby kwestionowanie jej kauzalnego charakteru. 

Konstrukcja kauzalności czynności prawnych wydaje się być zresztą wartościowa właśnie w przypad-

ku instrumentów kreujących uprawnienia wierzycielsko-udziałowe, gdyż stanowi istotny element 

ochrony p r z y s p a r za j ą c e g o . Z uwagi na to, że prawo inkorporowane w tak skonstruowanym pa-

pierze wartościowym będzie miało charakter względny, będzie ono skuteczne inter partes, co nie rodzi 

zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu, które mogłoby wynikać z niekontrolowanej kreacji obligacyj-

no-organizacyjnych praw majątkowych skutecznych erga omnes.
961

 Stanowisko powyższe nie budzi 

dyskusji również w piśmiennictwie prawa spółek.
962

 Jeżeli chodzi o przedmiot prawa inkorporowane-

go w opcji nic nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że swoista wierzytelność, której istotę można scharak-

teryzować, jako wiązkę majątkowych praw obligacyjno-organizacyjnych może zostać zawarta w pa-
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 W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, opr. A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska–Bocian, 

wyd. 10, Warszawa 2007, s. 619. 
960

 Uważam również, że nie można a limine odmówić stronom kompetencji do przyznania stosunkowi praw-

nemu z czynności nienazwanej charakteru abstrakcyjnego, jeżeli będzie on wyraźnie objęty wolą stron, stanow-

czo wynikać z treści umowy, a jednocześnie nie będzie stanowił zagrożenia dla interesu strony zobowiązanej i 

uprawnionej. Stanowisko takie wyrażają również m.in. Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2. Pra-

wo cywilne–część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2002, Nb 97, s. 200–202; M. Safjan, Umowy 

związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsze kategorie czynności handlowych, PPH 1998, Nr 2, s. 6; 

K. Zaradkiewicz, Numerus apertus abstrakcyjnych czynności prawnych w polskim prawie cywilnym, KPP 1999, 

Nr 2, s. 294–297. Por. również fragment uzasadnienie uchwały pełnego składu SN z 28.4.1995 r., III CZP 16/93 

(OSN 1993, Nr 10, poz. 166), „Wynikająca z art. 353
1
 k.c. swoboda kontaktowania obejmuje także możliwość 

kreowania czynności abstrakcyjnych, nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby strony – stosownie do swej „woli 

abstrakcji” – konstruowały zobowiązanie wyabstrahowane, odłączone od istniejącego stosunku prawnego lub 

istniejące niezaleznie od niego. Nie można też odmówić stronom prawa wyzbywania się w umowie określonych 

zarzutów.” Por. również znamienną wypowiedź S. Grzybowskiego: „Dla kategorii papieru wartościowego nie ma 

natomiast żadnego znaczenia, czy odpowiadające inkorporowanej w nim wierzytelności zobowiązanie jest zo-

bowiązaniem abstrakcyjnym, czy też kauzalnym. O abstrakcyjności tego zobowiązania należy wnosić dopiero z 

charakteru zarzutów, jakie możne podnieść dłużnik. Oderwanie zobowiązania od causa następuje więc z mocy 

szczegółowych postanowień ustawy, które mogą być zróżnicowane nie tylko zależnie od rodzaju papieru warto-

ściowego, ale również od stanowiska, jakie zajmuje w obiegu papieru osoba przedstawiająca ten papier dłużni-

kowi”, zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2. Prawo zobowiązań–część szczegółowa, 

pod red. S. Grzybowskiego, Ossolineum 1976, s. 986. Wypada natomiast podkreślić, że z uwagi na naturę kon-

strukcji programu opcji menedżerskich, których podstawę stanowić mają uprawnienia przyznane imiennie za-

gadnienie kreacji opcji jako papierów wartościowych na okaziciela i na zlecenie pozostanie pozostać poza zakre-

sem prowadzonych rozważań. 
961

 Osobną kwestią będzie natomiast możliwość nadania wierzytelności inkorporowanej w papierze warto-

ściowym opcji nabycia akcji przymiotu rozszerzonej skuteczności. 
962

 Zob. wypowiedź A. Szumańskiego: „[...] jeżeli stosunek prawny odnosi się tylko do samych stron, a więc 

ryzyko jego wadliwego ustanowienia działa tylko wobec tych stron, wówczas ustawodawca pozostawia jego 

uczestnikom swobodę kształtowania nowych typów takich stosunków prawnych. Wyrazem tego jest swoboda 

umów i prawo stron do kreowania nowych typów umów, tj. umów nienazwanych [...]. Inaczej jest natomiast w 

przypadku stosunków prawnych, które działają nie tylko wobec stron, ale także wobec osób trzecich (erga 

omnes)”, zob. A. Szumański, Problem dopuszczalności prawnej emisji nowych typów papierów wartościowych. 

Z problematyki zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, [w:] Studia z prawa gospo-

darczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, s. 438–439. 
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pierze wartościowym. Jak zauważono trafnie w literaturze, „papierowi wartościowemu w ujęciu trady-

cyjnym (art. 921
6
 k.c.) nie można przeciwstawić wierzytelności, ponieważ w świetle przepisów k.c. 

papier wartościowy stanowi dokument (nośnik), inkorporujący określone prawo majątkowe (przede 

wszystkim wierzytelności), który jest niezbędny do realizacji tego prawa.”
963

 Poza tym taką wierzytel-

ność zawierają w sobie warranty subskrypcyjne, warranty opcyjne, obligacje z prawem pierwszeń-

stwa, PDA, czy prawo poboru w obrocie publicznym. 

 Po trzecie, zasadność bronionej tezy potwierdziły wcześniejsze rozważania dotyczące podsta-

wy normatywnej wystawiania opcji nabycia akcji na gruncie legis latae.
964

 Z regulacji wyłaniającej się 

z konstrukcyjnego powiązania art. 322 k.s.h., przewidującego zakaz wystawiania tylko wszelkich do-

kumentów udziałowych, z art. 433 §2 k.s.h., umożliwiającym przyznanie przez spółkę prawa pierw-

szeństwa nabycia akcji ex contractu osobom trzecim, w kontekście art. 353
1
 k.c. oraz art. 338 § 2 

k.s.h., potwierdzających możliwość zawierania umów opcyjnych, wynika, że ustawodawca dopuszcza 

nie tylko możliwość kreacji opcji nabycia akcji, lecz również wystawienia jej w postaci papieru warto-

ściowego, co najmniej imiennego. Wymaga przy tym podkreślenia, że w odniesieniu do ogólnego 

modelu opcji w polskiej literaturze prawniczej sformułowano już pogląd dopuszczający możliwość 

wystawiania opcji jako papieru wartościowego imiennego o charakterze wierzycielskim. Jego autor, 

M. Gutowski, dokonał zestawienia cech ogólnego typu opcji z jurydyczną konstrukcją papieru warto-

ściowego, także na tle poglądów doktryny, dochodząc do wniosku, że kreacja wolą stron opcji jako 

papieru wartościowego imiennego nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu, z uwagi na re-

żim przenoszenia praw i podnoszenia zarzutów w papierach imiennych.
 965

 Zapatrywanie to bazuje 
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 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 433, Nb 6, s. 1444. 
964

 Zob. wywód na temat podstawy normatywnej kreacji opcji w pkt 6.2.1, zwłaszcza in fine w odniesieniu 

do zakresu zakazów ustanowionych w art. 322 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 453 § 1 k.s.h. 
965

 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 265, 268, 270. Przedstawione przez M. Gutowskiego stano-

wisko w przedmiocie kompetencji stron stosunku zobowiązaniowego do kształtowania mocą swojego konsensu 

opcji o charakterze papierów wartościowych imiennych wydaje się być poprawne, jeżeli chodzi o podstawowe 

założenia teoretyczne. Jej największym mankamentem jest brak szerszego rozwinięcia, przyczyniający się do 

pewnych niejasności interpretacyjnych. Uzupełnienie, które powinno zostać dodane, a być może zostało przyjęte 

apriorycznie i przez to niewypowiedziane przez autora, to przede wszystkim założenie, że o nadaniu danemu 

stosunkowi opcji przymiotu papieru wartościowego decyduje nie tylko określenie danego zespołu praw powsta-

jącego z umowy mianem papieru wartościowego. Decydować będzie o tym przede wszystkim treść oświadczeń 

woli stron, ustalana w drodze wykładni zarówno w oparciu o naturę (właściwość) łączącego strony stosunku 

prawnego, jak i w zestawieniu z przepisami art. 921
6
–921

14
 k.c. Interpretacja charakteru takiego instrumentu 

musiałaby skupiać się przede wszystkim na przedmiocie opcji. Jest nim, jak podkreśla M. Gutowski, wierzytel-

ność, której najistotniejszym elementem jest prawo kształtujące do ustanowienia określonego stosunku prawne-

go oraz możliwość domagania się od zobowiązanego z opcji zaniechania podejmowania wszelkich czynności, 

które mogłyby prowadzić do zniweczenia wykonania przyznanego uprawnienia kształtującego. Jest to jednak 

opis dokonany w trybie formalnym. Przekładając go na język „zdarzeń realnych” należałoby zadać pytanie, jaki 

pożytek przyniosłoby nadanie umowie opcji sprzedaży roweru (tj. umowie opcji zawarcia umowy sprzedaży 

roweru) mocy imiennego papieru wartościowego. Nawet bez tego osobie uprawnionej przysługuje dokument 

dowodowy uprawniający do wywodzenia jej praw, a w braku odmiennych zastrzeżeń prawo to może zostać 

przeniesienione w drodze przelewu (art. 509 k.c.) niezależnie, czy mamy do czynienia z papierem imiennym czy 

zwykłą umową. Po drugie, wątpliwości budzi przyjęta przez M. Gutowskiego, koncepcja wierzytelności. Autor 

nie dociekał, czy opcja może opiewać na prawa udziałowe, odrzucając tę możliwość a limine. (zob. M. Gutow-

ski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 262). Jednocześnie stosuje szerokie pojęcie wierzytelności, którego relacji 

wobec prawa udziałowego nie dookreślił. Niemniej, wierzytelnością może być również stosunek prawny opie-

wający na uzyskanie prawa udziałowego w przyszłości. Jest to w zasadzie podstawowa instytucja w przypadku 

opcji na akcje rozliczanej przez dostawę rzeczywistą. Tutaj istota wierzytelności sprowadza się do możliwości 

nabycia ogółu praw udziałowego z innego papieru wartościowego. Nie jest to zatem „czysta” wierzytelność, lecz 
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koncepcyjnie na stanowisku K. Zawady, opowiadającym się za możnością powoływania przez strony 

stosunku obligacyjnego nienazwanych papierów imiennych.
966

 

 Po czwarte, pogląd o możliwości nadania przez spółkę prawu opcji nabycia akcji charakteru 

papieru wartościowego imiennego jest zgodny ze stanowiskami doktryny i teoretycznymi rozważa-

niami na temat systematyki typów papierów wartościowych w Polsce. 

 Rozpocznijmy od stanowiska najbardziej restrykcyjnego opowiadającego się za obowiązywa-

niem zasady numerus clausus typów papierów wartościowych w systematyce prawa polskiego. W 

tradycyjnym rozumieniu zgodnie z tą niewyrażoną normatywnie zasadą dopuszczalność wystawienia 

lub emisji danego typu papieru wartościowego musi znajdować wyraźną podstawę w przepisach pra-

wa.
967

 Czołowymi argumentami zwolenników tej koncepcji jest potrzeba ochrony bezpieczeństwa 

obrotu (interesu stron i osób trzecich), skuteczność papierów wartościowych erga omnes oraz abstrak-

cyjność wynikającego z nich zobowiązania, co pozostaje w konflikcie z zasadą numerus clausus abs-

trakcyjnych czynności prawnych.
968

 Warto jednak odnotować, że wśród zwolenników dyrektywy za-

mkniętego katalogu papierów wartościowych przeważa zapatrywanie, w myśl którego nie stanowi 

przełamania zasady numerus clausus wystawienie lub emisja nowego papieru, jeżeli mieści się on w 

zakresie pojęciowym stypizowanej dotychczas konstrukcji papieru wartościowego.
969

 

 Otóż, należy stwierdzić, że w prawie polskim został stypizowany normatywnie model papieru 

wartościowego, który jest nie tylko oparty na konstrukcji opcji nabycia akcji, ale w zasadzie per se 

stanowi wyizolowaną opcję call (tzw. written call option), przybierającą postać kontraktowego prawa 

pierwszeństwa nabycia akcji w drodze zapisu na nie lub ich objęcia. Papierem tym jest warrant sub-

skrypcyjny zdefiniowany legalnie jako papier wartościowy imienny lub na okaziciela uprawniający 

jego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji. Zakres przedmiotowy tak skonstruowanego papieru war-

                                                                                                                                                         
swoisty stosunek wierzycielsko–udziałowy (obligacyjno–organizacyjny), z którego w zależności od przepisów 

mogą wynikać szczególne konsekwencje dla stron stosunku prawnego. Tymczasem M. Gutowski w ogóle nie 

wyjaśnia, dlaczego opcję, jako uprawnienie kszałtujące np. do nabycia roweru można uznać za papier warto-

ściowy imienny, a takie samo uprawnienie do nabycia akcji już nie, jak należy z wnioskować z jego wywodu. 

Nie sposób zatem odnieść się do takiego stanowiska z aprobatą. 
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 K. Zawada [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC. Komentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2009, art. 921
6
, Nb 28, s. 

909–910; K. Zawada [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, wyd. 2, Kraków 1995, s. 35–40. 
967

 A. Szumański, Problem dopuszczalności prawnej emisji nowych typów papierów wartościowych. Z pro-

blematyki zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, [w:] Studia z prawa gospo-

darczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, s. 437; M. 

Michalski, Zasada numerus clausus papierów wartościowych, Pr.Spół. 1995, Nr 11–12. Podobnie M. Romanow-

ski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 

2006, s. 115, Nb 258. 
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 M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szu-

mańskiego, Warszawa 2006, Nb 305–312, s. 138–139. 
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 Tak zwłaszcza A. Szumański, zdaniem którego „W konsekwencji nie jest naruszeniem zasady numerus 

clausus papierów wartościowych emisja (wystawienie) nowego instrumentu finansowego, zawierającego nawet 

własną nazwę, jeżeli mieści się on w zakresie pojęciowym znanego w prawie typu papieru wartościowego.”, 

zob. A. Szumański, Problem dopuszczalności prawnej emisji nowych typów papierów wartościowych. Z proble-

matyki zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, [w:] Studia z prawa gospodarczego 

i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, s. 437. Podobnie M. 

Romanowski stwierdzający, że „W celu dokonania prawidłowej kwalifikacji danego instrumentu jako papieru 

wartościowego należy w pierwszej kolejności podjąć próbę zakwalifikowania go do któregokolwiek z wyodręb-

nionych ustawowo typów papierów wartościowych, czyli odpowiedzieć na pytanie czy mieści się on w zakresie 

pojęciowym znanego papieru wartościowego, co nie oznacza ze nie może on mieć swojej własnej oryginalnej 

nazwy.”, M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. 

Szumańskiego, Warszawa 2006, Nb 305–312, s. 138–139. 
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tościowego jest zatem bardzo szeroki. Co prawda, jego zastosowanie zostało ograniczone wyłącznie 

do instytucji kapitału docelowego i warunkowego (art. 453 § 2 w zw. z art. 448 § 1 k.s.h.), niemniej 

nie zmienia to faktu, że w systematyce prawa papierów wartościowych istnieje instrument stanowiący 

przy odpowiednim jego umodelowaniu (np. w warunkach emisji lub w statucie spółki) dookreśloną 

normatywnie opcję zakupu akcji. Ponadto, jak wielokrotnie była mowa wcześniej, w przypadku wy-

stawiania opcji nabycia akcji stronom niekoniecznie musi zależeć na nadaniu zobowiązaniu charakteru 

abstrakcyjnego, co w określonych przypadkach może być wręcz sprzeczne z gospodarczym przezna-

czeniem danego instrumentu.
970

 

 Pogląd o swobodzie kreacji papierów wartościowych imiennych inkorporujących prawo opcji 

nabycia akcji jako dokumentów dowodowych dla stosunku zobowiązaniowego jest również zgodny z 

nurtem doktryny opowiadającym się za możnością powoływania nienazwanych papierów imiennych 

wolą stron stosunku obligacyjnego. To ostatnie stanowisko, tradycyjnie utożsamiane z zapatrywaniem 

K. Zawady
971

 i dawniej uznawane za mniejszościowe, zdaje się znajdować coraz szersze poparcie w 

piśmiennictwie,
 
w tym również na gruncie prawa spółek.

972
 Zdaniem S. Sołtysińskiego „niepisana za-

sada numerus clausus papierów wartościowych, nie powinna być rozciągana na imienne papiery war-

tościowe przenoszalne w drodze cesji.”
973

 Uważam, że takim właśnie papierem może być samoistna i 

samodzielna opcja kupna akcji. Wydaje się przy tym, że stanowisko przeciwne pozostawałoby w ak-

sjologicznej sprzeczności z zupełną dowolnością wystawiania przez podmioty prawa, w tym spółki, 

                                                 
970

 Dokładnie taką samą rolę jak warrant subskrypcyjna, naturalnie poza art. 448 k.s.h., może pełnić warrant 

opcyjny z dostawą instrumentu bazowego, zdefiniowany jako nieudziałowy papier wartościowy w § 57 Szczegó-

łowych zasad obrotu giełdowego. Możliwość kreacji warrantow opcyjnych w obrocie publicznym nie budzi 

wątpliwości i poważnie rozważyć należy argumenty przemawiające za dopuszczalnością jego emisji poza obro-

tem zorganizowanym. Zob. rozważania dotyczące swobody kreacji „pochodnych papierów wartościowych” z 

art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU poza obrotem zorganizowanym w pkt 6.4.5.2. 
971

 „W odniesieniu do papierów wartościowych imiennych powyższe argumenty [dotyczące poddania innych 

typów papierów wartościowych surowym normom – przyp. J.D.] są natomiast nieaktualne. Dlatego należy do-

puścić wystawianie także takich papierów tego rodzaju, które nie są przewidziane w przepisach szczególnych.”, 

tak K. Zawada [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC. Komentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2009, art. 921
6
, Nb 28, s. 

910. „Należy się zatem opowiedzieć za dopuszczalnością swobodnego wystawiania papierów wartościowych 

imiennych wyrażających wierzytelności.”, zob. K. Zawada [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościo-

wych, wyd. 2, Kraków 1995, s. 40. 
972

 P. Machnikowski, Numerus clausus papierów wartościowych inkorporujących wierzytelności, PiP 2000, 

Nr 8, s. 53 i n.; P. Machnikowski, Rec.: F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem papierów wartościowych, Warszawa 2001, PiP 2002, Nr 4, s. 85–88; (pogląd tego 

autora uległ następnie liberalizacji, w efekcie czego opowiada się on przeciwko zasadzie numerus clausus papie-

rów wartościowych wierzycielskich, por. P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, 

Warszawa 2006, art. 921
6
, Nb 22–35, s. 1385–1387); W. Pyzioł [w:] E. Fojcik–Mastalska, Prawo bankowe. Ko-

mentarz, Warszawa 2007, s. 191; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Ko-

mentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 304, Nb 69, s. 89; T. Komosa, Papiery wartościowe, PPH 1995, 

Nr 4, wkładka, s. 3. Krytykę tego zapatrywania przedstawił M. Romanowski, którego wywody prowadzą raczej 

do refleksji, że konstrukcja papieru wartościowego imiennego w k.c. jest niespójna na odcinku relacji między 

art. 921
8
 a art. 921

7 
i art. 921

6 
k.c. Ponadto, w kontekście dotychczasowego orzecznictwa, nie jest dla mnie jasne, 

dlaczego papierem wartościowym imiennym nie miałaby być opcja nabycia akcji, kiedy jest nim prawo poboru, 

prawo do akcji (PDA) czy... książeczka oszczędnościowa. Por. jednak M. Romanowski [w:] System Prawa Pry-

watnego, t. 18. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 118–121, Nb 

269–274. 
973

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 304, Nb 69, s. 89. Zob. również S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, 

Komentarz KH, t. II, Warszawa 1996, art. 360, Nb 6, s. 398, gdzie cytowany autor opowiadał się za dopuszczal-

nością wydawania przez spółki świadectw założycielskich ukształtowanych jako imiennych papierów warto-

ściowych. 
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imiennych znaków legitymacyjnych, które również mogą ucieleśniać wierzytelność udziałową w do-

kumencie inkorporującym obowiązek świadczenia.  

 Nie powinno również ulegać wątpliwości, że wywodzona hipoteza jest zgodna z poglądami 

stojącymi w opozycji do zamkniętego katalogu papierów wartościowych w prawie polskim.
974

 Należy 

jednak zwrócić uwagę na jedną okoliczność o często pomijanej, jak się zdaje, doniosłości. Podczas 

analizy głosów w dyskusji na temat zasadności dyrektywy zamkniętego katalogu typów papierów 

wartościowych łatwo dostrzec, że dotyczyła ona w zasadzie wyłącznie papierów dłużnych, tj. opiewa-

jących na wierzytelności. Jeżeli zaś chodzi o papiery udziałowe nawet z wypowiedzi najwytrwalszych 

oponentów zasady numerus clausus papierów wartościowych wynika opowiedzenie się za ich za-

mkniętym katalogiem.
975

 Pogląd na temat zamkniętego katalogu praw udziałowych jest bez wątpienia 

słuszny, jeżeli chodzi o płaszczyznę szeroko pojętej aksjologii prawa spółek oraz w odniesieniu do 

„czystych” papierów udziałowych opiewających lub kreujących prawa członkowskie. Nie jest jednak 

oczywistym, jak należy interpretować powyższe zapatrywanie w odniesieniu do papierów wartościo-

wych wierzycielskich inkorporujących obligacyjne prawa nabycia innych papierów wartościowych 

(np. papierów wartościowych konwersyjnych) oraz papierów hybrydalnych, ucieleśniających prawa 

majątkowe o charakterze obligacyjno-organizacyjnym. Uwzględniwszy całokształt argumentów wy-

suwanych w tym nurcie doktrynalnym na poparcie zasady numerus apertus papierów wierzycielskich, 

uznać jednak wypada, że powinny one obejmować przedmiotowe instrumenty. Podobne stanowisko 

zostało również wyrażone w piśmiennictwie, lecz zważywszy na brak reakcji na nie trudno uznać je za 

pogląd większości.
976

 

 Nie sposób pominąć innych stanowisk na temat charakteru prawnego opcji nabycia akcji lub 

pokrewnych jej instytucji. Zdaniem Cz. Żuławskiej, w warunkach nowoczesnej gospodarki w Polsce 

„pojawiły się papiery wartościowe o charakterze mieszanym, które mają cechy papierów wartościo-

                                                 
974

 F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów 

wartościowych, wyd. 2, Warszawa 2004, passim; Idem [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, 

Warszawa 2004; P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 921
6
, 

Nb 22–35, s. 1385–1387; A. Chłopecki, Czy w prawie polskim obowiązuje zasada numerus clausus papierów 

wartościowych, Przegląd Sądowy 1994, Nr 2, s. 32–40; F. Zoll, A. Wacławik, O zasadzie numerus clausus wie-

rzycielskich papierów wartościowych. Uwagi na tle zagadnienia ochrony inwestorów na rynku pożyczek maso-

wych, TPP 2003, Nr 1, s. 9–22; A. Wacławik, Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Kraków 2002, s. 

58–64; F. Zoll [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004; L. Sobolewski [w:] 

System Prawa Prywatnego, t. 18. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 

1048–1049, Nb 20. 
975

 Zob. P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 921
13

, Nb 22, 

s. 1402; F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papie-

rów wartościowych, wyd. 2, Warszawa 2004, pkt 7.2.1., s. 238–239; F. Zoll, A. Wacławik, O zasadzie numerus 

clausus wierzycielskich papierów wartościowych. Uwagi na tle zagadnienia ochrony inwestorów na rynku poży-

czek masowych, TPP 2003, Nr 1, s. 11. Na rzecz takiego zapatrywania przemawiać ma natura „stosunku pod-

stawowego” oraz, zwłaszcza w przypadku akcji, domknięty normatywnie kategoria typów osób prawnych. Wy-

rażono jednak nie do końca jasną obawę, że swoboda tworzenia nieznanych ustawie papierów wartościowych 

opiewających na prawa udziałowe może prowadzić do powoływanie osób prawnych nieznanych ustawie. 
976

 Za możliwością emisji warrantów innych od subskrypcyjnych, opiewających na akcje własne lub papiery 

innych spółek, w oparciu o art. 353
1
 k.c. opowiadają się M. Spyra i M. Wyrwiński. Zdaniem cytowanych autorów 

pogląd ten nie budzi wątpliwości w odniesieniu do warrantów nieskonstruowanych jako papiery wartościowe. 

zob. M. Spyra, M. Wyrwiński [w:] K. Kohutek (red.) Komentarz do ustawy z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – 

K.s.h oraz niektórych innych ustaw, LEX 2004, art. 453. 
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wych kapitałowych, inkorporujących wierzytelności oraz papierów udziałowych”, wyrażające się w 

przyznaniu uprawnionemu opcji zamiany np. obligacji spółki na udziały w spółce.
977

  

 Można przypuszczać, że w podobnym kierunku idzie zakwalifikowanie w doktrynie do kate-

gorii „niestypizowanych papierów wartościowych nazwanych” prawa pierwszeństwa do objęcia emi-

towanych w przyszłości akcji spółki, które stanowi element obligacji z prawem pierwszeństwa.
978

 

Przytoczone stanowisko dotyczy prawa określanego w literaturze prawnoekonomicznej mianem war-

rantu, który per se jest odmianą opcji na akcje. Podstawy do wyodrębnienia tej instytucji i nadania jej 

autonomicznego charakteru istniały na gruncie art. 3 ust. 2 PrPapW, lecz nieuzasadnioną byłaby taka 

kwalifikacja według art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU in fine. W konsekwencji, zabieg ten może budzić pew-

ne wątpliwości przy uwzględnieniu, że papierem wartościowym jest już materialny „nośnik” tego 

prawa, czyli obligacja, co powoduje tworzenie konstrukcji „papieru wartościowego z papieru warto-

ściowego”. Wydaje się, że opinia na temat autonomicznego charakteru tego prawa zyskałaby na aktu-

alności, gdyby uznać, że warrant z obligacji z prawem pierwszeństwa można „oderwać” od niej tak, 

aby stanowił on samodzielny przedmiot obrotu, jak ma to miejsce w przypadku kuponu dywidendo-

wego.
979

 Na gruncie legis latae nie jest to jednak kwestia oczywista.
980

 Niemniej, w tym kontekście 

warto odnotować, że na płaszczyźnie obrotu giełdowego powyższą ewentualność przewidują Szczegó-

łowe zasady obrotu giełdowego, które w §§ 54–55 normują zasady dopuszczania do obrotu giełdowe-

go praw pierwszeństwa z obligacji. 

 Za interesującą w analizowanym kontekście uznać należy opinię S. Sołtysińskiego, którego 

zdaniem dopuszczalne jest inkorporowanie w imiennym papierze wartościowym zarówno prawa po-

boru, jak i wystawienia w tej postaci świadectwa założycielskiego w celu wynagrodzenia usług świad-

czonych przy powstaniu spółki.
981

 Stanowiska tego nie sposób interpretować inaczej, jak opowiadają-

cego się przeciwko zasadzie numerus clausus papierów wartościowych w wersji restrykcyjnej, tj. od-

noszącej się do wszystkich papierów wartościowych, na rzecz poglądu K. Zawady w materii papierów 

wartościowych imiennych. Przyznając mu słuszność należy uznać, że w świetle dotychczasowych 

rozważań nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nie tylko prawo pierwszeństwa ex lege (tj. prawo po-

                                                 
977

 Cz. Żuławska [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia zobowiązania, t. 2, 

wyd. 7, Warszawa 2006, art. 921
6
, pkt 6, s. 838. Przywołane zapatrywanie odwołuje się do w gruncie rzeczy 

nieznanego prawu spółek i niezbadanego w polskim piśmiennictwie pojęcia papieru wartościowego kapitałowe-

go, którego wbrew pozorom nie należy w pełni utożsamiać z papierem korporacyjnym. Niemniej wydaje się, że 

interesująco zarysowuje ono sens hybrydalnej natury jurydycznej omawianych instrumentów. 
978

 M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18. Suplement. Prawo papierów wartościowych, pod 

red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, Nb 19, s. 10 oraz Nb 24, s. 13–14; M. Romanowski [w:] System Prawa 

Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, Nb 201, s. 88. 
979

 Mechanizm realizacji prawa z kuponu dywidendowego i jego charakterystykę prawną przedstawia A. 

Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, 

Warszawa 2005, Nb 178–180, s. 101. 
980

 Krytycznie na temat takiej możliwości wypowiedzieli się M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce 

akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 430, Nb 68, art. 448, Nb 38. W poprzednim 

stanie prawnym nieprzychylnie również T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Nad projektem nowelizacji kodeksu 

spółek handlowych, Rz z 20.10.2003 r. 
981

 „Prawo poboru w spółce niepublicznej może być inkorporowane w imiennym papierze wartościowym.”, 

tak S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 433, Nb 6, s. 1444; „Żaden przepis ustawy nie zabrania bowiem wydawania przez spółkę 

na mocy statutu świadectw ukształtowanych jako imienne papiery wartościowe (art. 921
8
 k.c.).”, zob. S. Sołty-

siński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 

2008, art. 355, Nb 6, s. 473. 
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boru z art. 433 § 1 k.s.h.), lecz również prawo pierwszeństwa objęcia akcji ex contractu (z art. 433 § 2 

k.s.h. lub inne) mogło zostać ucieleśnione w papierze wartościowym wskazującym imiennie osobę 

uprawnioną.
982

 

 Z powyższych przykładów wynika, że kwalifikacji różnych postaci prawa nabycia akcji sensu 

lato, jak również ucieleśniających je instrumentów nie jest jednoznaczna w piśmiennictwie. Ocena 

charakteru tego typu praw musi się odbywać in concreto, w szczególności przy uwzględnieniu: czy i 

jak zindywidualizowane prawo lub instrument funkcjonuje w obrocie prywatnym bądź publicznym. 

Wydaje się jednak, że waga i liczba argumentów przemawia za możliwością kreacji opcji nabycia 

akcji jako autonomicznego papieru wartościowego legitymizującego imiennie osobę uprawnioną. Po-

wyższe zapatrywanie pozycjonuje się w opozycji do najbardziej restrykcyjnej wersji dyrektywy nume-

rus clausus papierów wartościowych. 

6.3.2. Opcja kupna akcji a pojęcie znaku legitymacyjnego 

 Prawo zakupu akcji może się również mieścić w zakresie pojęcia znaku legitymacyjnego, 

przede wszystkim imiennego. Natura jurydyczna opcji nie jest sprzeczna z charakterem prawnym zna-

ku legitymacyjnego, gdyż zgodnie z opisem normatywnym stwierdza on obowiązek świadczenia. 

Konstrukcja ta odwołuje się do normy z art. 353 k.c., zgodnie z którą zobowiązanie polega na tym, że 

wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Tak rozu-

miane świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Poprzez odesłanie z art. 921
15

 k.c. 

istnieje możliwość stosowania przepisów o papierach wartościowych wierzycielskich lub, odpowied-

nio, udziałowych, do znaków legitymacyjnych. Konstrukcja znaku legitymacyjnego określającego 

imiennie osobę uprawnioną bardzo ściśle koresponduje z imiennym papierem wartościowym. Instru-

ment ucieleśniający prawo opcyjne może przyjąć postać papieru legitymacyjnego, gdy stronom pod-

stawowego stosunku prawnego nie zależy na stworzeniu specjalnej więzi pomiędzy dokumentem a 

ucieleśnionym w nim prawem oraz, gdy nie ma dla nich znaczenia funkcja obiegowa takiego doku-

mentu. Ponadto, za znaki legitymacyjne uznawane są również świadectwo depozytowe czy promesa 

akcyjna, a więc instrumenty z „pogranicza” papierów wartościowych. 

6.3.3. Opcja kupna akcji a pojęcia instrumentu kapitałowego 

 Podczas analizy miejsca opcji nabycia akcji w systematyce papierów wartościowych koniecz-

ne jest odwołanie się do pojęcia i n s t r u me n t u  ka p i t a ł o we g o (equity instrument). Programy opcji 

menedżerskich, jak podkreślano wcześniej, należą do kategorii systemów wynagrodzeń kapitałowych, 

które oparte są właśnie na instrumentach kapitałowych. Wyróżnienie pojęcie instrumentu lub papieru 

wartościowego kapitałowego ma istotne znaczenie nie tylko w kontekście problematyki niniejszej 

pracy, lecz również przez wzgląd na jego rangę w prawodawstwie unijnym, pozycję w systematyce 

papierów wartościowych oraz doniosłość praktycznego zastosowania w prawie spółek. 

                                                 
982

 W tym kontekście przypomnieć jedynie należy, że pomiędzy prawem poboru a prawem pierwszeństwa ex 

contractu nie ma z jurydycznego punktu widzenia różnicy poza tą, że to pierwsze przysługuje z mocy prawa 

jedynie akcjonariuszom, których można go pozbawić. Podobny wniosek wynika z zakwalifikowania prawa po-

boru z k.s.h. do kategorii papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ObrIFinU. 



 279 

 Przez instrument kapitałowy (equity security) w literaturze prawniczej i ekonomicznej trady-

cyjnie rozumie się papier wartościowy reprezentujący udział w spółce albo jakikolwiek inny papier 

wartościowy zamienny na taki papier wartościowy lub inkorporujący warrant, prawo subskrypcji lub 

nabycia papieru wartościowego udziałowego.
983

 Co istotne jednak, za instrument kapitałowy uznaje 

się nie tylko akcje, inne papiery wartościowe udziałowe, oraz inne papiery wartościowe uprawniające-

go do ich nabycia, lecz również wyizolowany warrant lub jakiekolwiek inne prawo uprawniające do 

zapisu na akcje, objęcia akcji lub nabycia akcji. 

 Pojęciem papieru wartościowego (instrumentu finansowego) kapitałowego posługuje się unij-

ne prawo spółek i rynku kapitałowego, co czyni zasadnym szczególne zainteresowanie tym terminem. 

Definicję equity security zawiera art. 2 ust. 1 lit b dyrektywy prospektowej oraz pośrednio odwołuje 

się do niego art. 4 ust. 1 pkt 17 lit c dyrektywy MiFID.
984

 Ponadto, nie można wątpić, że do omawianej 

kategorii zaliczyć należy instrumenty, do których odwołuje się art. 25 ust. 4 oraz art. 29 ust. 6 drugiej 

dyrektywy, rozszerzające zakres zastosowania jej przepisów do emisji lub wystawienia jakichkolwiek 

papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo objęcia akcji. Pojęciem 

instrumentu kapitałowego w znaczeniu ścisłym (tj. equity instrument) posługuje się również rozporzą-

dzenie przyjmujące MSR. MSSF 2 „Płatność w formie akcji” mianem „instrumentu kapitałowego” 

określa umowę dokumentującą istnienie interesu rezydualnego w aktywach spółki. Jego przyznanie 

rodzi warunkowe lub bezwarunkowe prawo do instrumentu kapitałowego spółki w ramach umowy 

dotyczącej płatności w formie akcji.
985

 Zakres przedmiotowy terminu instrument kapitałowy bardziej 

szczegółowo określa MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” zaliczając w jego poczet „zwykłe 

akcje, niektóre rodzaje akcji uprzywilejowanych, warranty lub wystawione opcje kupna dające posia-

daczowi prawo subskrypcji lub nabycia od jednostki emitującej ustalonej liczby udziałów zwykłych 

bez opcji sprzedaży, w zamian za ustaloną kwotę środków pieniężnych lub innego składnika aktywów 

finansowych.” 

 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 RachU, przez instrumenty kapitałowe rozumie się m.in. „kon-

trakty, z których wynika zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych in-

strumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty.”
986

 

                                                 
983

 Przytoczony opis jest uproszczoną parafrazą drugiego ze znaczeń equity security w definicji sformułowa-

nej w Black‟s Law Dictionary. Z uwagi na „ciężar gatunkowy” tej instytucji zasadnym wydaje się przytoczyć tę 

definicję in extenso: „A security representing an ownership interest in a corporation, such as a share of stock, 

rather than a debt interest, such as a bond; any stock or similar security, or any security that is convertible into 

stock or similar security or carrying a warrant or right to subscribe to or purchase stock or a similar security, 

and any such warrant or right.”, zob. Black‟s Law Dictionary 8th ed., pod red. B.A. Garner, West 2004, hasło: 

equity security. 
984

 Uprzednio czynił to art. 1 ust. 4 tiret 3 nieobowiązującej już dyrektywy 93/22/EWG z 10.5.1993 r. ws. 

usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych. 
985

 IFRS 2 definiuje „Equity instrument” jako „A contract that evidences a residual interest in the assets of 

an entity after deducting all of its liabilities.” Osobną definicję opracowano dla „Equity instrument granted”, 

przez który rozumie się „The right (conditional or unconditional) to an equity instrument of the entity conferred 

by the entity on another party, under a share-based payment arrangement.” 
986

 Instrumenty niebędące prawami pochodnymi, składające się z dwóch elementów, tj. zobowiązania mająt-

kowego opiewającego na środki pieniężne oraz instrumentu kapitałowego pod postacią opcji nabycia akcji lub 

zamiany na akcje własne spółki–emitenta, określa się w standardach rachunkowości mianem z ł o ż o n y c h  

i n s t r u m e n t ó w  f i n a n s o w y c h  (compound financial instruments). Rozróżnienie to ma duże znaczenie prak-

tyczne, gdyż zgodnie z MSR sprawozdania finansowe spółek powinny ujmować te dwa składniki osobno, w 
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 Nie powinno budzić wątpliwości, że na gruncie legis latae zarówno na poziomie Unii Euro-

pejskiej, jak i krajowego prawodawstwa opcja nabycia akcji, jako instrument obligacyjny o genezie 

kontraktowej jest uznawana za instrument kapitałowy niezależnie od tego, czy jest bądź nie jest papie-

rem wartościowym. Do analizowanej kategorii instrumentów zaliczają się zwłaszcza warrant oraz 

wystawiona (udokumentowana) pisemnie opcji call (oryg. „written call options”) uprawniająca do 

nabycia akcji w znaczeniu szerokim. Tak rozumianą opcje należy utożsamiać z analizowaną w niniej-

szym rozdziale opcję nabycia akcji, która stanowić będzie przedmiot programu opcji menedżerskich. 

6.3.4. Opcja kupna akcji a pojęcie instrumentu finansowego 

 Do pojemnej kategorii instrumentów finansowych w świetle ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi należą papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi instrumenty finan-

sowe, do których zaliczają się tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumen-

tu pieniężnego oraz szeroko pojęte pochodne instrumenty finansowe (derywaty) (art. 2 ust. 1 ObrIFi-

nU). Interpretacja pojęcia instrumentu finansowego w polskim prawie rynku kapitałowego musi 

uwzględniać, po pierwsze, zakres definicji papieru wartościowego z art. 3 pkt 1 ObrIFinU, oraz, w 

drugiej kolejności, że katalog instrumentów pochodnych ma charakter otwarty w świetle art. 2 ust. 1 

pkt 2 lit. i w zw. z art. 2 ust. 2 ObrIFinU i przywołanym tam rozporządzeniem WE nr 1287/2006. 

 Pojęcie papieru wartościowego zostało zdefiniowane w rozbudowany sposób na potrzeby 

obrotu instrumentami finansowymi w art. 3 pkt 1 ObrIFinU. W ramach kategorii „papiery wartościo-

we” w myśl art. 3 pkt 1 ObrIFinU wyróżnić można trzy segmenty. Do zdefiniowanych normatywnie 

papierów wartościowych należą akcje, prawa poboru w rozumieniu k.s.h., prawa do akcji, warranty 

subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne. Do papierów 

niezdefiniowanych normatywnie należą „inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące 

prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowa-

ne na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.” Trzecią płaszczyznę definicji 

papieru wartościowego stanowią prawa pochodne zdefiniowane jako „inne zbywalne prawa majątko-

we, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów war-

tościowych z dwóch poprzednich kategorii, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pienięż-

nego”. 

 W świetle dotychczasowych rozważań wydaje się, że naturze jurydycznej opcji zakupu akcji, 

niezależnie od tego, czy w ramach konkretnej koncepcji postrzegana jest lub będzie jako papier warto-

ściowy, znak legitymacyjny, czy instrument kapitałowy, odpowiada najbardziej pojęcie zbywalnych, 

emisyjnych praw majątkowych, ucieleśniających uprawnienie do szeroko rozumianego nabycia papie-

rów wartościowych. Niemniej, z uwagi na nadanie tym instrumentom przymiotu praw pochodnych 

oraz z uwagi na wymóg ich zbywalności, na gruncie legis latae ich zastosowanie na potrzeby progra-

mów opcji menedżerskich nie wydaje się oczywiste. Ponadto, należy odnotować, że zgodnie z art. 3 

ust. 1 pkt 23 lit d RachU, aktywa i zobowiązania z tytułu programów, z których wynikają udziały pra-

cowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki 

                                                                                                                                                         
zależności od treści i warunków emisji danego instrumentu. Jako najczęstszy przykład tego typu instrumentu 

dłużnego z opcją wskazuje się obligację zamienną na akcje. 
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z grupy kapitałowej, do której należy jednostka, nie są uznawane za instrumenty finansowe w rozu-

mieniu ustawy o rachunkowości od 1.1.2009 r.
987

 

 Z uwagi na krzyżujących się zakresy wymienionych instrumentów i złożony charakter przed-

miotowej materii, zostały jej poświęcone rozważania w pkt. 6.4 i 6.4.5. 

6.3.5. Podsumowanie 

Opcji nabycia akcji w znaczeniu przyjętym na potrzeby rozważań poświęconych cywilno-

prawnej stronie natury opcji zdecydowanie nie mieści się w katalogu tradycyjnych papierów warto-

ściowych. Niemniej trudno nie oprzeć się wrażeniu, że „rozsadza” go od wewnątrz, co czyni ten kata-

log zamkniętym jedynie z pozoru. De lege lata nie ma bowiem przeszkód w ukształtowaniu opcji na-

bycia akcji jako deklaratywnego lub konstytutywnego papieru wartościowego imiennego w sytuacji, 

gdy stronom podstawowego stosunku prawnego będzie zależało na stworzeniu specjalnej więzi po-

między prawem opcji a ucieleśniającym je dokumentem. Może to mieć znacznie zwłaszcza w kontek-

ście realizacji konkretnego celu gospodarczego, która może być ułatwiona dzięki posłużeniu się for-

mułą papieru wartościowego. W określonych sytuacjach potrzeba kreacji papieru wartościowego może 

być podyktowana zamiarem skorzystania z rozbudowanych ram prawnych ustanowionych dla papie-

rów wartościowych w obrocie publicznym. Niemniej jednak istnieje również możliwość kreacji opcji 

nabycia akcji nie będącej papierem wartościowym sensu stricto, lecz także papierem legitymacyjnym 

lub po prostu udokumentowanej w postaci nośnika materialnego o charakterze dokumentu dowodo-

wego, z którego przedstawieniem nie wiążą się automatycznie doniosłe skutki prawne. Wystawianą 

przez spółkę opcję nabycia jej akcji lub jej spółki powiązanej należy uznać za instrument kapitałowy, 

niezależnie od tego, czy została ona inkorporowona w papierze wartościowym (np. warrant) czy też w 

„nośniku materialnym” nie mającym takiego przymiotu (tzw. written call option). Tak rozumiane 

opcyjne prawo nabycia akcji ex conctractu może stanowić narzędzie programu opcji menedżerskich. 

6.4. Pojęcie i charakter prawny opcji na akcje na gruncie ObrIfinU 

6.4.1. Dualizm postaci opcji na akcje jako praw pochodnych 

 Na gruncie obowiązujących przepisów rynku kapitałowego pojęcie opcji na akcje nie ma jed-

nolitej treści ani charakteru normatywnego. Opcja na akcje w ścisłym znaczeniu i swej podstawowej 

postaci może być utożsamiana przede wszystkim z „opcją, której instrumentem bazowym jest papier 

wartościowy” (w tym przypadku akcja – przyp. J.D.), wykonywana przez dostawę lub rozliczenie 

pieniężne”, przewidzianym w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU. W tym zasadniczej kształcie opcja na 

akcje jest zatem instrumentem finansowym, tradycyjnie zaliczanym do kategorii praw pochodnych 

(derywatów). Potwierdziło to włączenie opcji w poczet instrumentów pochodnych na gruncie art. 3 

                                                 
987

 Powyższa nowelizacja nie ma co prawda wpływu na materialnoprawny charakter papierów wartościo-

wych lub instrumentów finansowych z ObrIFinU lub OfertaPublU przyznawanych w ramach programów opcji 

menedżerskich, lecz nie może zostać zignorowana zwłaszcza z uwagi na praktyczny związek prawa rachunko-

wości z prawem spółek. Przywołany przepis znalazł po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań finansowych 

za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r. Natomiast przed nowelizacją art. 3 ust. 1 pkt 23 lit. d RachU z 

18.3.2008 r. przywołane instrumenty mogły być uznane za instrumenty finansowe. 
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pkt 1 lit. 28a ObrIFinU.
988

 Wątpliwości w zakresie uznania opcji za instrumenty finansowe będące 

derywatami nie ma również w doktrynie.
989

 

 Jednocześnie, nie sposób pominąć definicji praw pochodnych sformułowanej w art. 3 pkt 1 

pkt b ObrIFinU. Do kategorii tej należą inne zbywalne prawa majątkowe powstające w wyniku emisji, 

inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w art. 3 pkt 1 

lit. a ObrIFinU,
 990

 lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego. Zważywszy, że pod-

stawowym typem papieru wartościowego z art. 3 pkt 1 lit a jest właśnie akcja, prima facie brak jest 

przeciwwskazań do stwierdzenia, że instytucja ta może posiadać cechy analogiczne do opcji na akcje. 

 Ustalenie relacji pomiędzy opcją na akcje
991

 z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU oraz art. 3 pkt 

1 lit. b ObrIFinU stanowi prawdziwy crux interpretationis. Jak zauważono wcześniej, pierwszy z po-

wołanych przepisów dotyczy „opcji, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, wyko-

nywanej przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”, podczas, gdy drugi z nich definiuje normatywnie 

prawa pochodne, jako „inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporu-

jące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w art. 3 pkt 1 lit. a 

ObrIFinU lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego”. Na pierwszy rzut oka nie 

powinno ulegać wątpliwości, że opcja na akcje, tj. rzeczywista opcja nabycia akcji po określonej z 

góry cenie może zostać zakwalifikowana zarówno jako opcja, której instrumentem bazowym jest pa-

pier wartościowy, jak i jako zbywalne prawo majątkowe, powstające w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych. Różnica między jedną a drugą instytucją 

wydaje się być nieistotna tylko z pozoru, gdyż na gruncie legis latae pierwsza z nich zalicza się do 

instrumentów finansowych n i e b ę d ą c yc h  p a p i e r a mi  wa r t o ś c i o w y mi , a druga obejmuje 

instrumenty finansowe stanowiące p r a w a  p o c h o d n e ,  u zn a wa n e  za  p a p i e r y  wa r t o ś c i o -

w e . Konsekwencje tego rozróżnienia będą miały znaczenie przede wszystkim w sferze odmienności 

w mechanizmach publicznego oferowania nabycia papierów wartościowych oraz dopuszczania in-

strumentów do obrotu zgodnie z zasadami OfertaPublU. Tę legislacyjną sytuację wzbogaciło dodat-

kowo wprowadzenie do słowniczka ObrIFinU z dniem 21.10.2009 r. pojęcia i n s t r u me n t u  p o -

c h o d n e go , do kategorii których zaliczono m.in. „opcje, których cena zależy bezpośrednio lub po-

średnio od ceny lub wartości instrumentów finansowych” (art. 3 pkt 1 lit. 28a ObrIFinU).
992

  

                                                 
988

 Art. 3 pkt 28b dodano do ObrIFinU przez art. 1 pkt 2 lit. f ustawy z 4.9.2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 165, 

poz.1316) zmieniającej ObrIFinU z dn. 21.10.2009 r. 
989

 Zamiast wielu, zob. A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, 

pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 843, Nb 336; M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 

18, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2005, s. 16, Nb 33. 
990

 Papierami wartościowymi w myśl art. 3 ust. 1 pkt a ObrIFinU są „akcje, prawa poboru w rozumieniu 

k.s.h., prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwe-

stycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom 

wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa pol-

skiego lub obcego.” 
991

 W dalszej części rozważań poświęconych instrumentom z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU oraz art. 3 pkt 

1 lit b ObrIFin będą one określane mianem opcji na akcje. Należy jednak zachować w pamięci, że jakkolwiek 

tylko pierwszy z wymienionych przepisów w ogóle posługuje się pojęciem opcji, w przypadku żadnego z nich 

nie są to określenia o charakterze normatywnym. Przyjęta konwencja wynika z przekonania, że natura jurydycz-

na wymienionych instrumentów odpowiada charakterowi prawnemu opcji na akcje. 
992

 Przepis ten, mając zapewne zniwelować skutki jedynie pozornego normatywnego wykluczenia instrumen-

tów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU, z kategorii praw pochodnych określonych 

w art. 3 pkt 1 lit. b ObrIFinU, tylko w części odniósł zamierzoną korzyść. Nie usunął bowiem niejasności zwią-
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 Konstatując, na gruncie legis latae na przykładzie opcji na akcje będących instrumentami roz-

liczanymi przez dostawę bazowego papieru wartościowego uwidacznia się nieostrość wyróżnienia 

dwóch kategorii pochodnych instrumentów finansowych – będących i niebędących papierami warto-

ściowymi. Krytycznie należy odnieść się do zabiegu tworzenia legalnej definicji praw pochodnych 

tylko w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych będących papierami wartościowymi 

poprzez wskazanie na cechę emisyjności, które samo nie zostało zdefiniowane normatywnie, co aktu-

alizuje potrzebę jego doktrynalnej wykładni.
993

 Niejasny sens tego manewru zarysowuje się wyraźnie 

w analizowanym przypadku.
994

 Podkreślić również należy, że definicja praw pochodnych z art. 3 pkt 1 

lit b ObrIFinU nie odwołuje się do podstawowej cechy instrumentów pochodnych jaką jest możliwość 

wykonania prawa opcji po określonej z góry cenie w określonym czasie lub przedziale czasu. Wobec 

powyższego należy wyrazić uzasadnioną wątpliwość, czy aktualny stan prawny w odniesieniu do po-

jęć związanych z prawami pochodnymi pozostaje w zgodności z zasadami techniki prawodawczej 

oraz, w pewnym sensie, logicznego rozumowania.
995

  

6.4.2. Problematyka emisyjności jako kryterium podziału instrumentów pochodnych 

 Kryterium wyróżniającym prawa pochodne stanowiące papiery wartościowe według definicji 

z art. 3 pkt. 1 lit b ObrIFinU jest okoliczność ich powstania w wyniku emisji. Pojęcie emisji nie ma 

definicji normatywnej, choć bezsprzecznie należy do języka prawnego. Trafnie podkreśla się w dok-

trynie, że termin „emisja” jest wieloznaczny, lecz co do zasady „oznacza on kreowanie praw udziało-

wych, które inkorporowane są w papierach wartościowych (dokumentach akcji).”
996

 Szerokie rozu-

mienie terminu emisja obejmuje ogół czynności przedsiębranych przez dany podmiot w celu skutecz-

                                                                                                                                                         
zanej z zakresem opcji, a jednocześnie w świetle wykładni a rubrica art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–f ObrIFinU może 

zostać uznany za swoiste superfluum ustawowe na pewno w odniesieniu do opcji opiewającej na papiery warto-

ściowe. Aktualną wielokształtność regulacji normatywnej odnoszącej się do opcji na akcje w ObrIFinU uwi-

dacznia przedstawionych schemat. 
993

 Wykładni pojęcia emisyjności w odniesieniu do praw pochodnych z art. 3 pkt 2 lit b ObrIFinU dokonuje 

A. Chłopecki, dochodząc do wniosku, że w tym przypadku należy rozumieć ich standaryzowany charakter oraz 

istnienie jednego emitenta, czyli jednego podmiotu zobowiązanego z danych papierów wartościowych. Należy 

jednak zasygnalizować wątpliwości odnośnie pełnej poprawności pierwszego segmentu tej interpretacji. Jakkol-

wiek wydaje się ona logiczna, nie wynika ona z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, można odnieść 

wrażenie, że stanowi ona podtrzymanie poglądów wyrażonych na gruncie PrPapW, która w przeciwieństwie do 

ObrIFinU zawierała definicję papierów wartościowych emitowanych w serii. Por. A. Chłopecki [w:] System 

Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 833, 

Nb 326, w zestawieniu z A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 

220–224. 
994

 Można sobie wyobrazić kreację zbywalnego prawa majątkowego powstającego w wyniku emisji, inkor-

porującego uprawnienie do nabycia lub objęcia akcji, czyli opartego o konstrukcję opcji akcyjnej. Tak powstała 

opcja będzie więc z jednej strony podpadać pod dyspozycję definicji prawa pochodnego stanowiącego papier 

wartościowy z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU, jak również będzie mogła być uznaną za pochodny instrument finan-

sowym niebędący papierem wartościowym z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU. 
995

 Stosownie do § 146 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, w ustawie lub innym akcie normatywnym for-

mułuje się definicję danego określenia, jeżeli dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego 

nieostrości. Natomiast, zgodnie z § 151 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, definicję formułuje się tak, aby 

wskazywała w sposób niebudzący wątpliwości, że odnosi się do znaczenia określeń. Co więcej, jeżeli w ustawie 

lub innym akcie normatywnym ustalono znaczenie danego określenia w drodze definicji, w obrębie tego aktu nie 

wolno posługiwać się tym określeniem w innym znaczeniu (§ 147 ust. 1 Zasad Techniki Prawodawczej). 
996

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 431, Nb 8, s. 1410. 



 284 

nego wykreowania papierów wartościowych, w konsekwencji czego zaistnieją one w obrocie.
997

 Przy 

tak rozumianej koncepcji emisji pojawia się pytanie o zdolność emisyjną, czyli kompetencję przepro-

wadzenia emisji, a upraszczając, bycia emitentem papierów wartościowych.
998

 

 Jeżeli powstanie papierów wartościowych w drodze emisji wiąże się z osobą emitenta to ter-

min emisyjność na gruncie ObrIFinU należy tłumaczyć przez pryzmat związania procesu kreacji pa-

pierów wartościowych z jednym podmiotem, dokonującym go we własnym imieniu. Nie ma w tym 

przypadku mowy o wymogu standaryzacji papierów wartościowych. Za słusznością przedstawionych 

zapatrywań przemawia to, że ObrIFinU nie zawiera normy wymagającej, aby papiery wartościowe 

dopuszczone do publicznego obrotu (obrotu zorganizowanego) były emitowane w serii, czyli repre-

zentowały prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Tymczasem to seryj-

ność jest podstawą standaryzacji obrotu papierami wartościowymi. Dla kontrastu warto odnotować, że 

wymóg seryjności będącej podstawą standaryzacji był expressis verbis wyrażony na gruncie PrPapW 

(argumentum z art. 4 pkt 1 w zw. pkt. 2 w zw. z pkt. 5 PrPapW).
999

 

 Ustawodawca definiując normatywnie prawa pochodne będące papierami wartościowymi w 

art. 3 pkt 1 lit. b ObrIFinU nadał im przymiot emisyjności. Jednocześnie wymóg taki nie został usta-

nowiony wobec instrumentów pochodnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–f ObrIFinU, które 

nie są papierami wartościowymi. Teoretycznie nie ma więc przeszkód do uznania, że w myśl obowią-

zujących przepisów opcje na akcje mogą przybrać postać pochodnych instrumentów finansowych, 

niebędących emisyjnymi papierami wartościowymi. Stanowisko to jest zbieżne z szerszym zakresowo 

poglądem z piśmiennictwa, w myśl którego zarówno ustawodawca polski, jak i unijny zrezygnowali z 

ograniczenia zakresu pojęciowego instrumentu finansowego wyłącznie do instrumentu standaryzowa-

nego, czyli będącego przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
1000

 Z drugiej strony, wykazane zo-

stało, że samo pojęcie emisyjności nie może być rozumiane jednoznacznie z uwagi na brak określone-

go kryterium jego oceny. Przede wszystkim jednak zwrot „zbywalne prawo majątkowe powstające w 

drodze emisji” nie może być utożsamiany z obligiem standaryzacji. Interpretacja przepisów ustawy 

wskazuje raczej, że chodzi o nadanie zbywalnemu prawu majątkowemu charakteru papieru warto-

                                                 
997

 M. Michalski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumań-

skiego, Warszawa 2006, s. 486, Nb 5. 
998

 Pojęcie „emitent” zostało zdefiniowane legalnie na potrzeby prawa rynku kapitałowego. Posługujący się 

terminem emitenta art. 3 pkt 11 ObrIFinU odsyła do definicji emitenta w rozumieniu OfertaPublU. Natomiast 

zgodnie z art. 4 pkt 6 OfertaPublU emitent to podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. 

Termin ten należy odróżnić od pojęcia „wprowadzający”, którym jest właściciel papierów wartościowych doko-

nujący oferty publicznej (art. 4 pkt 7) oraz „wystawca”, przez które rozumie się podmiot wystawiający we wła-

snym imieniu instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych 

instrumentów finansowych (Art. 3 pkt 12 ObrIFinU). Na płaszczyźnie językowej widać, że ustawodawca prze-

prowadził podział pomiędzy emitentem a wystawcą w oparciu o kryterium kreowanego instrumentu finansowe-

go, gdyż dokonał korelacji pojęcia emitent z emisją papierów wartościowych, przyporządkowując do wystawcy 

proces wystawienia instrumentów finansowych. Obydwa podmioty tworzą instrumenty finansowe we własnym 

imieniu. Jednak, jak wynika z porównania obydwu definicji, jeżeli ustawa przyznaje wystawcy kompetencję do 

wystawiania tylko instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oznacza to, że nie może on 

być emitentem papierów wartościowych. Jest to bowiem podział logiczny rozłączny. 
999

 Kwestię wymogu seryjności pochodnych instrumentów finansowych na gruncie PrPapW, mającej wpływ 

na standaryzację obrotu nimi omawia S. Ciarkowski, Prawa pochodne jako papiery wartościowe, PPW 2001, Nr 

4, s. 10. 
1000

 A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie „toksycznych 

opcji”), PPH 2009, Nr 7, s. 6. Przeciwna teza, zdaniem powołanego autora, byłaby trudna do obrony. 
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ściowego poprzez jego emisję, tj. wykreowanie w wyniku czynności nakierowanych na powstanie 

papieru wartościowego oraz inkorporowanie zbywalnego prawa majątkowego w dokumencie papieru 

wartościowego lub w postaci zapisu na rachunku papierów wartościowych.
1001

 Taki wniosek podważa 

zasadność podziału na pochodne instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi i nimi nie-

będące. 

6.4.3. Opcja na akcje a papier wartościowy o charakterze udziałowym 

 Kolejnym powodem do konsternacji i wyrażenia wątpliwości w temacie konstrukcji definicji 

praw pochodnych z art. 3 pkt 1 lit. b ObrIFinU jest porównanie jej zakresu przedmiotowego z poję-

ciem p a p i e r u  wa r t o ś c i o we g o  o  c h a r a k t e r ze  u d z i a ł o w y m . Drugi z wymienionych termi-

nów został sprecyzowany w słowniczku do OfertaPublU (w art. 4 pkt 10 lit. d OfertaPublU) poprzez 

określenie pojęcia papieru wartościowego o charakterze nieudziałowym.
1002

  

 Pojęcie papieru wartościowego udziałowego jest nową instytucją normatywną w polskiej sys-

tematyce papierów wartościowych, choć jej istnienie nie budziło najmniejszych wątpliwości w pi-

śmiennictwie. Natura jurydyczna papierów wartościowych o charakterze udziałowym nie jest do koń-

ca sprecyzowana, lecz na mocy art. 4 pkt 10 lit d OfertaPublU określony został, przynajmniej w sferze 

pojęciowej, krąg samodzielnych instrumentów zaliczanych do tej kategorii. Nie sposób oprzeć się 

wrażeniu, że zakres pojęcia papieru wartościowego udziałowego na gruncie OfertaPublU odpowiada 

w sposób dosłowny zakresowi definicji equity security z art. 2 ust. 1 pkt b dyrektywy prospekto-

wej.
1003

 Co więcej jednak zauważyć można tożsamość konstrukcyjną pomiędzy istotnymi elementami 

definicji prawa pochodnego z art. 3 pkt 2 lit b ObrIFinU a papieru wartościowego udziałowego z art. 4 

pkt 10 lit. d OfertaPublU. W obu przypadkach mowa jest bowiem o papierze wartościowym inkorpo-

rującym prawo objęcia lub nabycia stypizowanych papierów wartościowych powstającymi w drodze 

emisji przez spółkę-emitenta. Próbując zatem dokonać analizy charakteru prawnego opcji na akcje 

jako papieru wartościowego inkorporującego prawo nabycia akcji i emitowanego przez spółkę-

emitenta na akcje własne można stwierdzić, że na pierwszy rzut oka de lege lata ten sam instrument 

może zostać uznany za prawo pochodne na gruncie ObrIFinU oraz za papier wartościowy udziałowy z 

OfertaPublU. Stan, w którym dwie instytucje o tożsamych wycinkach zakresu przedmiotowego okre-

śla się innymi terminami, pozostaje w sprzeczności nie tylko z zasadą pewności prawa, lecz również 

                                                 
1001

 Nie można zatem przyznać racji stanowisku, że powstanie papieru wartościwego w drodze emisji ozna-

cza na gruncie ObrIFinU ich standaryzację, gdyż nie jest to pogląd poparty żadnym argumentem znajdującym 

zaczepienie w ObrIFinU. Naturalnie to nie wyklucza, że inne przepisy, zwłaszcza prawo giełdowe, wprowadza 

wymóg standaryzacji, lecz zakresem objęte będą tylko instrumenty finansowe wprowadzane do zorganizowane-

go systemu obrotu, co nie jest tożsame z obrotem w znaczeniu ogólnym. 
1002

 Definicja ta została skonstruowana na zasadzie wyliczenia negatywnego, w ramach którego zakres 

przedmiotowy kategorii papierów wartościowych nieudziałowych został wyznaczony przez wskazanie papierów 

wartościowych przynależnych do zbioru papierów wartościowych o charakterze udziałowym. Do tej ostatniej 

kategorii należą (i) akcje; (ii) papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe tożsame z prawami wynika-

jącymi z akcji; (iii) certyfikaty inwestycyjne; (iv) papiery wartościowe inkorporujące prawo do objęcia lub na-

bycia papierów wartościowych, o których mowa w lit. (i) lub (ii), w wyniku ich zamiany lub wykonania prawa w 

nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów wartościowych, o których mowa w lit. (i) lub (ii), 

albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej. 
1003

 Por. rozważania na temat pojęcia papieru wartościowego w europejskim prawie rynku kapitałowego w 

pkt 4.3.2 oraz definicję equity security przytoczoną in extenso w przyp. 651. 
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zasadami dobrej legislacji.
1004

 Stąd, opowiadając się za obowiązywaniem dyrektywy racjonalnego 

ustawodawcy należy przyjąć, że w komentowanym przepisie ustawodawca nolens volens wprowadził 

do prawa publicznego obrotu papierami wartościowymi pojęcie i n s t r u me n t u  k a p i t a ł o w e go  

(equity instrument), które nie funkcjonowało wcześniej na gruncie prawa spółek, lecz jest znane na 

gruncie prawa rachunkowości. Zagadnienie to jest o tyle istotne dla prowadzonych rozważań, że kore-

sponduje z dwoistą naturą prawną stock option, jako instrumentu finansowego pochodnego lub o ce-

chach papieru wartościowego kapitałowego, tj. reprezentującego uprawnienie do nabycia praw udzia-

łowych w kapitale spółki. 

6.4.4. Krytyka konstrukcji pochodnych instrumentów finansowych w ObrIFinU 

 Przeprowadzone rozważania skłaniają do wyrażenia krytycznego poglądu na temat konstrukcji 

pojęć instrumentu finansowego i papieru wartościowego w ObrIFinU w kontekście praw pochodnych, 

a w szczególności opcji na akcje. Ustawodawca nie chcąc „rozsadzić od środka” dostatecznie już 

nadwyrężonego pojęcia papieru wartościowego sformułowanego w art. 3 pkt 1 ObrIFinU nadał normą 

tetyczną przymiot praw pochodnych prawom lub instytucjom, które teoretycznie posiadają konstruk-

cyjną zbieżność z derywatami, lecz z jurydycznego punktu widzenia po prostu niekoniecznie i nie w 

każdym przypadku są nimi. Ustawowe „inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku 

emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w art. 

3 pkt 1 lit. a ObrIFinU, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego”, określone w 

art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU odpowiadają dokładnie wybranemu zakresowi treści art. 4 ust. 1 pkt 18 lit. c 

dyrektywy MiFID, która stanowi o „any other securities giving the right to acquire or sell any such 

transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable se-

curities,[...]”. „Drobna” różnica między nimi polega na tym, że podczas gdy instrumenty wymienione 

w dyrektywie MiFID są po prostu transferable securities, dokładnie te same instrumenty w ObrIFinU 

są nie tylko zbywalnymi papierami wartościowymi, lecz również prawami pochodnymi. 

 Można odnieść wrażenie, że powyższy zabieg polskiego wynikał albo z przeoczenia, że w 

ustawie znajdują się już instrumenty pochodne, w co naturalnie należy wątpić, albo miał na celu 

utrwalenie prymatu zasady numerus clausus normatywnych typów tradycyjnych papierów wartościo-

wych poprzez określenie instytucji z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU mianem praw pochodnych. Jednak cel 

ten został osiągnięty przez zniekształcenie konstrukcji i natury prawnej derywatów poprzez rozdwoje-

nie ich jaźni między papiery wartościowe a instrumenty finansowe nimi niebędące bez dostatecznie 

ostrego kryterium podziału. Paradoksalnie, manewr prawodawcy szeroko otwiera pojęcie papieru war-

tościowego obrotu publicznego w ramach drugiego segmentu jego definicji. Ponadto, jak wykazano 

powyżej, pochodnymi instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU są 

m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, których instrumentem bazowym jest papier warto-

ściowy, wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Instrumenty te nie są papierami warto-

ściowymi, jeżeli nie spełniają ustanowionego w art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU wymogu „powstawania w 

                                                 
1004

 Terminologia wykorzystana przez polskiego ustawodawcę jest na tyle niespójna i niekonsekwenta, że 

wywołuje wątpliwości odnośnie zgodności skonstruowanego systemu z zasadami techniki prawodawczej. Zgod-

nie bowiem z § 10 Zasad techniki prawodawczej, do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych 

określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 



 287 

wyniku emisji”. Jednocześnie, przynajmniej poza obrotem zorganizowanym wymóg „emisyjności” 

papierów wartościowych nie oznacza wcale ich standaryzacji. W efekcie, gdy instrumentem bazowym 

opcji wykonywanej przez dostawę jest akcja, instrumenty te są praktycznie nie do rozróżnienia. 

6.4.5. Ocena możliwości wykorzystania opcji na akcje z ObrIFinU jako menedżerskich opcji 

akcyjnych 

 W świetle przeprowadzonych rozważań należy ustalić, czy instrumenty finansowe z art. 2 ust. 

1 pkt 2 lit. c ObrIFinU oraz z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU mogą służyć za podstawę wynagrodzenia 

kadry zarządzającej polskich spółek w ramach motywacyjnych programów opcyjnych. 

6.4.5.1. Opcje akcyjne w obrocie zorganizowanym 

6.4.5.1.1. Opcja z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU w obrocie zorganizowanym 

 Reżim prawny obrotu zorganizowanego przewidziany wobec opcji na akcje z art. 2 ust. 1 lit c 

ObrIFinU przemawia przeciwko dopuszczalności potraktowania jej za narzędzie programu opcji me-

nedżerskich. Przekonuje o tym zwłaszcza analiza ustaw i aktów wykonawczych dla prawa rynku kapi-

tałowego oraz regulaminu Giełdy i Szczegółowych zasad obrotu giełdowego, kodyfikujących zasady 

obrotu tymi instrumentami. 

 Opcje na akcje, jako instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, podlegające 

dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, nie podpadają pod zakres procedury publicznego 

proponowania nabycia przewidzianej w OfertaPublU, gdyż regulacja ta dotyczy tylko papierów warto-

ściowych (argumentum z art. 3 OfertaPublU w zw. z art. 13 OfertaPublU). Podlegają one natomiast 

rejestracji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 5 ObrIFinU (art. 13 OfertaPublU w zw. z 

art. 99 OfertPublU). Szczególne ramy wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu przewiduje 

regulamin Giełdy.
1005

 Zgodnie z obowiązującą regulacją opcje na akcje mogą zostać dopuszczone do 

obrotu giełdowego tylko pod warunkiem, że ich zbywalność nie jest ograniczona (§ 3 pkt 2 Regulami-

nu Giełdy). Wprowadzenia opcji na akcje do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy, który okre-

śla również system notowań dla opcji na akcje (§ 48 w zw. z § 50 Regulaminu Giełdy). Ta reguła sta-

nowi wyjątek od wyrażonej w § 6 regulaminu zasady, w myśl której wniosek o dopuszczenie instru-

mentów finansowych do obrotu giełdowego składa ich emitent. Jak wynika z § 3 DopIFinObrR, pod-

miotami uprawnionymi do ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących pa-

pierami wartościowymi (w tym przypadku opcji na akcje – przyp. J.D.) do obrotu na rynku regulowa-

nym są (i) spółka prowadząca giełdę; (ii) spółka prowadząca rynek pozagiełdowy; oraz (iii) spółka 

prowadząca giełdę towarową. Wniosek o zatwierdzenie warunków obrotu spółki te zobowiązane są 

złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie ich akceptacji podaje je do wiadomości pu-

blicznej. Na spółkach wprowadzających instrumenty finansowe do obrotu spoczywa obowiązek za-

pewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zabezpieczenia wykonania praw z instrumentów 

                                                 
1005

 Należy przy tym odnotować, że akt ten uznaje za instrumenty pochodne niebędące papierami wartościo-

wymi instrumenty określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–e ObrIFinU, a nie prawa z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU (zob. 

§ 2 pkt 13 regulaminu Giełdy). Podobnie rzecz ujmuje § 2 pkt 2 DopIFinObrR. Powyższe zdaje się potwierdzać 

jurydyczne rozdwojenie jaźni praw pochodnych na gruncie tej ustawy, co – jak każdy taki stan – należy trakto-

wać jako sytuację niepożądaną. 
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finansowych, zwłaszcza poprzez zawarcie umowy z KDPW lub Izbą Rozrachunkową w zakresie roz-

liczania, ewidencjonowania i gwarantowania realizacji transakcji, których przedmiotem są instrumenty 

finansowe. 

 Standard wyznaczający konstytutywne elementy pochodnej opcji na akcje stanowiącej przed-

miot obrotu giełdowego w Polsce określiły w aspekcie normatywnym ObrIFinU, OfertaPublU oraz 

rozporządzenie Ministra Finansów z 11.10.2005 r. ws. dopuszczania instrumentów finansowych nie-

będących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym.
1006

 Natomiast w odniesieniu do 

zagadnień „technicznych” były akty uchwalone przez Giełdę, czyli organizatora obrotu opcjami, tj. 

Regulamin Giełdy, Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, Standard programu opcji kupna i opcji 

sprzedaży na akcje oraz Warunki obrotu dla programu opcji na akcje spółek. Zgodnie z nimi przed-

miotem obrotu na rynku giełdowym były rozliczane pieniężnie opcje kupna i sprzedaży typu europej-

skiego.
1007

 Pojedyncza opcja opiewała na odmienną liczbę akcji w zależności od konkretnej spółki. 

Opcje wykonywane były automatycznie w dniu wygaśnięcia w oparciu o kurs akcji, czyli bez ko-

nieczności składania dodatkowych zleceń lub oświadczeń ze strony uprawnionego lub zobowiązanego. 

Opcje wygasały w dwóch najbliższych miesiącach z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. 

Dniem wygaśnięcia i tym samym ostatnim dniem obrotu był zawsze trzeci piątek w wymienionych 

miesiącach. Kursy wykonania dla opcji na akcje mogły przyjmować tylko wartości określone przez 

Giełdę. Inwestorzy wystawiające opcje na akcje byli zobowiązani do wnoszenia oraz utrzymywania 

depozytów zabezpieczających, według zasad określanych przez KDPW, który pełni rolę izby rozra-

chunkowej dla opcji. 

 Analiza zarysowanych unormowań wskazuje, że opcje na akcje, jako pochodne instrumenty 

finansowe niebędące papierami wartościowymi, wprowadzane lub dopuszczane do obrotu zorganizo-

wanego przyjmują postać zestandaryzowanych, zbywalnych, emisyjnych instrumentów finansowych, 

których konstrukcja zakłada najczęściej brak fizycznej dostawy instrumentu bazowego, automatyzm w 

ustalaniu parametrów opcji, organizowanie obrotu przez GPW oraz rozliczanie transakcji przez 

KDPW. Dopuszczenie takich opcji do obrotu zorganizowanego wymaga opracowania i zatwierdzenia 

warunków obrotu oraz standardu opcji. Podmiotem wprowadzającym opcje jest giełda lub spółka or-

ganizująca rynek pozagiełdowy. Ponadto funkcja opcji na akcje, jako instrumentu pochodnego jest 

zasadniczo inna od założeń instrumentu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, pomijając asumpcję, 

że spekulacja może służyć motywacyjnie. Powyższe prowadzi do konkluzji, że p r ze d s t a wi o n a  

k o n s t r u kc j a  o p c j i  n a  a k c j e  n i e  o d p o wi a d a  i s t o c i e  p r o gr a mu  o p c j i  me n e d ż e r -

s k i c h  o r a z  n a t u r z e  p r a wn e j  i n s t r u me n t ó w mo g ą c y c h  s t a n o wi ć  i c h  p r z e d mi o t . 

                                                 
1006

 Godzi się odnotować, że opcje na akcje pojedynczych spółek zadebiutowały na GPW dopiero w paź-

dzierniku 2005 r. Do obrotu zostały wprowadzone opcje na akcje m.in. Telekomunikacji Polskiej S.A., Prokom 

S.A., Banku PeKaO S.A., PKN Orlen S.A., KGHM S.A. Jednak już od 4.7.2007 r. zawieszono wprowadzanie 

kolejnych serii opcji do obrotu oraz zawieszono obrót wszystkimi seriami opcji na akcje. Zob. A. Fierla, Opcje 

na akcje. Przewodnik dla inwestorów, Warszawa 2004, wprowadzenie. Przedstawione wiadomości mają więc 

wartość jedynie historyczną, lecz spełniają rolę w wykazaniu istotnych różnic pomiędzy cechami giełdowych 

opcji na akcje i instrumentów stanowiących instytutcjonalną podstawę konstrukcji programów opcji menedżer-

skich. 
1007

 A. Fierla, Opcje na akcje. Przewodnik dla inwestorów, Warszawa 2004, s. 23–24; K. Jajuga, Anatomia 

Sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 30. 
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6.4.5.1.2. Opcja z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU w obrocie zorganizowanym 

 Ogólna analiza natury jurydycznej instrumentów unormowanych w art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU 

w zestawieniu z charakterem menedżerskiej opcji nabycia akcji może prowadzić do rozbieżnych 

wniosków. W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że komentowany artykuł nie posługuje się 

wprost pojęciem opcji na akcje, a jednocześnie konstruuje pojęcie papieru wartościowego na potrzeby 

ObrIFinU. Wobec tego przyjmując za punkt wyjścia najbardziej restrykcyjne pojmowanie zasady nu-

merus clausus papierów wartościowych można argumentować, że posługiwanie się terminem opcja na 

akcje jest w tym przypadku nieuprawnione, gdyż taki papier wartościowy nie został stypizowany w 

katalogu papierów wartościowych znanych polskiej systematyce. Wydaje się jednak, że takie rozwią-

zanie nie byłoby zgodne z istotą i wykładnią drugiego segmentu definicji papierów wartościowych z 

art. 3 pkt 1 ObrIFinU. Zasada postulująca istnienie zamkniętego katalogu papierów wartościowych 

opowiada się przeciwko tworzeniu ich nowych typów. Jednak żaden z przepisów prawa, ani żadne ze 

stanowisk w analizowanej materii nie opowiada się przeciwko kreacji „zbywalnych praw majątko-

wych powstających w wyniku emisji, inkorporujących uprawnienie do nabycia lub objęcia akcji”. 

Natomiast fakt, że ustawa ObrIFinU traktuje takie prawa jako papiery wartościowe na potrzeby prawa 

obrotu instrumentami finansowymi stanowi zagadnienie odrębne. Warto przypomnieć, że z takiego 

założenia wychodzi sama giełda, która w § 18 regulaminu Giełdy przewiduje emisję i dopuszczanie do 

obrotu giełdowego innych (niż stypizowane – przyp. J.D.) papierów wartościowych, a przez kilka lat 

expressis verbis zezwalała na emisję wa r r a n t ó w  o p c y j n yc h , które należy traktować za najbar-

dziej reprezentatywny przykład papieru wartościowego publicznego obrotu wymykający się w pozor-

nie zamkniętym katalogu papierów wartościowych pojmowanych tradycyjnie w ramach dogmatyki 

prawa papierów wartościowych.
1008

 Wypada również zaznaczyć, że w piśmiennictwie wyrażono już 

pogląd, zgodnie z którym ustawodawca w odniesieniu do drugiego fragmentu definicji papieru warto-

ściowego obrotu publicznego (art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU) pozostawił katalog otwarty, zezwalając na 

swobodną kreację instrumentów pochodnych w nim opisanych, pod warunkiem, że będą one spełniać 

kryterium związana z papierami wartościowymi z art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU.
1009

 Nie można pominąć 

                                                 
1008

 Zob. § 18 regulaminu Giełdy: „Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być 

inne papiery wartościowe, niż określone w §§ 12–17, w tym w szczególności warranty subskrypcyjne i warranty 

opcyjne, jeżeli iloczyn ich liczby oraz prognozowanej ceny rynkowej, a w przypadku, gdy określenie tej ceny nie 

jest możliwe – kapitały własne emitenta wynoszą co najmniej 4.000.000 złotych.” Paragraf 18 w przytoczonym 

brzmieniu obowiązywał jeszcze w wersji regulaminu ujednoliconej na dn. 1.1.2010 r., lecz następnie uległ zmia-

nie w nowym tekście jednolitym regulaminu z 15.4.2010 r. Jedna ze zmian polegała właśnie na usunięciu war-

rantów opcyjnych z grona „innych papierów wartościowych”. Należy jednak wyrazić przekonanie, że usnięcie 

warrantu opcyjnego z § 18 nie może dawać asumptu do konstatacji, że Giełda postanowiła wyeliminować war-

rant opcyjny z obrotu giełdowego. Do wniosków takiego prowadzi prowadzi pozostawienie w regulaminie po-

stanowień dotyczących opłat za wprowadzenie warrantów opcyjnych do obrotu giełdowego (pkt 1.1.8) oraz ich 

notowanie (pkt 2.2 regulaminu), a zwłaszcza uwaga, że w okresie od 1.4.2010–30.6.2010 stawki opłat dla war-

rantów opcyjnych wynoszą 0 zł. Słuszność poglądu o ciągłości zachowania warrantu opcyjnego w systemie 

papierów wartościowych obrotu publicznego potwierdza jego regulacja w §§ 57–63 Szczegółowych zasad obro-

tu giełdowego. 
1009

 A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumań-

skiego, Warszawa 2006, s. 840–841, Nb 334. Godzi się dodać, że również na gruncie art. 3 ust. 3 PrPapW w 

wyrażano przekonanie o możliwości swobodnej kreacji papierów wartościowych odnoszących się do trzeciego 

segment definicji papieru wartościowego przewidzianej w tym przepisie, zob. A. Chłopecki, Opcje i transakcje 

terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 202; M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, War-
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innego zapatrywania wyrażonego również na gruncie obowiązującego stanu prawnego, argumentują-

cego, że na gruncie art. 3 pkt 1 lit a i b ObrIFinU ustawodawca wypowiedział się przeciw restryktyw-

nemu, tj. wąskiemu rozumieniu zasady numerus clausus papierów wartościowych, dozwalając w efek-

cie emitowanie papierów wartościowych innych aniżeli tylko na podstawie przepisów szczegółowych 

dotyczących danego typu papieru wartościowego.
1010

 

 W kalejdoskopie powyższych zagadnień warto mieć również na uwadze, że papiery warto-

ściowe inkorporujące prawa pochodne z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU nie są traktowane jako „pełno-

prawne” pochodne instrumenty finansowe nawet przez samego ustawodawcę i organizatorów ryn-

ku.
1011

 Co więcej, zestawienie brzmienia art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU z trzema pojęciami, których nie 

sposób pominąć w procesie wykładni, tj. po pierwsze, pojęcia papieru wartościowego o charakterze 

udziałowym, wyinterpretowanego a contrario z art. 4 pkt 10 lit d OfertaPublU; po drugie, pojęcia 

zbywalnego papieru wartościowego (transferable security) z art. art. 4 ust. 1 pkt 18 lit. c dyrektywy 

MiFID; oraz, po trzecie, definicji kapitałowego papieru wartościowego (equity security) z art. 2 ust. 1 

pkt b dyrektywy prospektowej, pozwala wyrazić przekonanie, że ws z y s t k i e  o n e  d o t y c zą  i n -

s t r u me n t u  o  z b i e ż n e j  n a t u r ze  j u r yd y c zn e j . Jego istota sprowadza się do inkorporowania 

zbywalnego prawa majątkowego stanowiącego prawo nabycia lub objęcia akcji lub innych papierów 

wartościowych. Wydaje się zasadnym uznać, że natura jurydyczna tych instrumentów de lege lata 

najbardziej odpowiada warrantowi, lecz nie w wąskim znaczeniu warrantu subskrypcyjnego, lecz sze-

roko rozumianego warrantu, jako instrumentu przedstawianego w literaturze prawa finansowego. 

Chodzi o warrant utożsamiany z opcją na akcje (stock option).
1012

 

 Uwzględniwszy przedstawione wyżej argumenty oraz brzmienie normy z art. 3 pkt 1 lit b Ob-

rIFinU, wydaje się, że prima facie pozbawione podstawy prawnej na gruncie obowiązujących przepi-

sów byłoby odmawianie spółkom kompetencji do kreacji pochodnych papierów wartościowych na 

mocy art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU. Niemniej, na pełny obraz właściwości papierów wartościowych z art. 

3 pkt 1 lit b ObrIFinU na płaszczyźnie rynku kapitałowego wpływa konieczność odczytania go przez 

pryzmat szczegółowych norm wymagających przybliżenia. Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 3 i 4 ObrI-

FinU, publiczne proponowanie nabycia instrumentów pochodnych inkorporujących uprawnienie do 

nabycia papierów wartościowych określonych w art. 3 pkt 1 lit. a ObrIFinU, może być dokonywane 

wyłącznie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Przypadek ten dotyczy zatem 

proponowania odpłatnego nabycia tych papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny 

sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej stu osób lub do nieoznaczonego adresata. 

                                                                                                                                                         
szawa 2003, art. 3, Nb 57, s. 96–97; L. Sobolewski [w:] L. Sobolewski (red.), Prawo o publicznym obrocie papie-

rami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, art. 3, Nb 26, s. 146–147. 
1010

 M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 18. Suplement. Prawo papierów wartościowych, pod 

red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 34, Nb 59. 
1011

 W rozumieniu polskiego ustawodawcy „pochodny” charakter tych praw objawia się tym, że te zbywalne 

prawa majątkowe drzemiące w papierze wartościowym, powstają w wyniku emisji oraz inkorporują uprawnienia 

do nabycia lub objęcia papierów wartościowych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU lub są wykonywane 

poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego. Naturalnie zupełnie inną kwestią jest tu kontrowersyjny charakter 

materialnej definicji praw pochodnych z komentowanego przepisu, których konsekwencji prawodawca chyba 

nie do końca przewidział. Por. wywód w pkt. 6.4.4, formułujący uwagę, że zarówno DopIFinObrR, jak regula-

min Giełdy uznają za instrumenty pochodne jedynie instrumenty finansowe z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–e ObrIFi-

nU. 
1012

 Zob. rozważania na temat natury warrantu w pkt. 6.5.1. 
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Nadto, publiczne proponowanie ich nabycia może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy bazowe pa-

piery wartościowe (np. akcje) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego 

systemu obrotu. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 regulaminu Giełdy pochodne papiery wartościowe mogą 

zostać dopuszczone do obrotu giełdowego tylko wtedy, gdy ich zbywalność nie została ograniczona. 

Proces ten wymaga również co do zasady sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego 

zatwierdzanego przez odpowiedni organ nadzoru. Dopuszczenie pochodnych papierów wartościowych 

może nastąpić pod warunkiem, że iloczyn ich liczby oraz prognozowanej ceny rynkowej, a w przy-

padku, gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta wynoszą równowartość w 

złotych co najmniej 1 mln euro (§ 18 regulaminu giełdy). 

 Mając na uwadze powyższe przepisy, w tym przede wszystkim wymóg nieograniczonej zby-

walności pochodnych papierów wartościowych w obrocie zorganizowanym, a także specyfikę samego 

obrotu giełdowego, w ramach którego rozproszenie papierów wartościowych ma zapewnić odpowied-

nią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, należy p o d d a ć  w  w ą t p l i w o ś ć  c e -

l o wo ś ć  w y k o r z ys t a n i a  n a  p o t r ze b y  p r o gr a mó w  o p c j i  me n e d ż e r s k i c h  p a p i e r ó w  

z  a r t .  3  p k t  1  l i t  b  O b r IF i n U  w  r a ma c h  o b r o t u  n a  r y n ku  r e gu l o w a n y m. Warto 

jednak dodać, że decyzja o ukształtowaniu zasad i konstrukcji danego programu motywacyjnego nale-

ży ostatecznie do spółki. Teoretycznie nie byłoby w pełni usprawiedliwione wykluczenie możliwości 

takiego umodelowania prawa z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU, aby mogło służyć za podstawę programu 

opcji menedżerskich. W praktyce kwesta ta wydaje się mieć znaczenie mniejszej wagi przez wzgląd 

na możliwość oparcia programów opcyjnych na warrantach subskrypcyjnych wymienionych expressis 

verbis w art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU. 

6.4.5.2. Opcje akcyjne z ObrIFinU poza obrotem zorganizowanym 

 Dokonanie oceny, czy opcje akcyjne z ObrIFinU wystawiane poza obrotem zorganizowanym 

mogą służyć za przedmiot programu opcji menedżerskich wymaga dokonania kilku założeń. W pierw-

szej kolejności, kontrowersyjny charakter ma sama hipoteza dopuszczająca możliwość wystawiania 

bądź emisji tych instrumentów poza obrotem zorganizowanym. Po wtóre, jeżeli powyższa hipoteza 

jest słuszna, nie istnieje jakakolwiek regulacja wskazująca kryteria kształtowania treści tak kreowa-

nych instrumentów, co na pierwszy rzut oka dopuszcza pełną dowolność ich zakresu, pod warunkiem 

zgodności z iuris cogentis. W końcu, należy prowadzić osobny dyskurs w odniesieniu do pochodnych 

instrumentów finansowych z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c ObrIFinU oraz pochodnych papierów wartościo-

wych z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU. Kwestia nie jest bagatelna, gdyż zdaje się dotykać bezpośrednio 

aktualności obowiązywania i zakresu zasady numerus clausus papierów wartościowych oraz, w jesz-

cze większej mierze, zakresu ochrony prawnej gwarantowanej przez prawo rynku kapitałowego oraz 

prawo spółek. 

6.4.5.2.1. Opcja z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ObrIFinU poza obrotem zorganizowanym 

 W odniesieniu do instrumentów finansowych stypizowanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c ObrIFi-

nU, których status instrumentów pochodnych sensu stricto został przypieczętowany definicją norma-

tywną z art. 3 pkt 28a ObrIFinU, istnieją podstawy, by również poza obrotem zorganizowanym od-

mówić im przymiotu narzędzi, które mogą służyć za podstawę wdrożenia programów opcji menedżer-
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skich. Usprawiedliwione jest bowiem twierdzenie, że nadanie przez ustawodawcę konstrukcjom jury-

dycznym stypizowanym w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c ObrIFinU przymiotu instrumentów pochodnych w 

znaczeniu ścisłym, zwłaszcza w kontekście reżimu ich powstania i obrotu wyznaczonego przez prawo 

giełdowe, przesądza o niemożności ich zastosowania na potrzeby motywacyjnych programów opcyj-

nych poza obrotem zorganizowanym. Wynika to przede wszystkim z natury praw pochodnych, które 

konstrukcyjnie są na tyle oderwane od instrumentów bazowych, że treść ich uprawnień nie pokrywa 

się z elementami przedmiotowo istotnymi bazowych papierów wartościowych. Opcja będąca pochod-

nym instrumentem finansowym uniezależnia się od konstrukcji instrumentu bazowego i wiązki 

uprawnień inkorporowanych w akcji, stanowiąc przedmiot samodzielnego obrotu, którego zbywalność 

nie podlega ograniczeniom.
1013

 Trafnie podniesiono w piśmiennictwie, że w odróżnieniu od tradycyj-

nych papierów wartościowych prawa pochodne powstają dopiero i w wyniku obrotu na rynku regulo-

wanym.
1014

 Dodatkowo, wystawca opcji będącej prawem pochodnym zazwyczaj nie jest emitentem 

instrumentu pierwotnego.
1015

 Odwołać się również należy do odmiennych założeń w funkcjach dery-

watów oraz instrumentów wynagrodzenia kapitałowego. Podsumowując, pomiędzy opcjami na akcje 

stanowiącym derywaty z art. 2 ust 1 pkt 2 lit c ObrIFinU (a zatem także art. 3 pkt 28a ObrIFinU) a 

instrumentami będącymi konstytutywnymi elementami programów menedżerskich opcji na akcje za-

chodzi sprzeczność natury prawnej, założeń konstrukcyjnych i funkcji ekonomicznej.
1016

 

6.4.5.2.2. Opcja z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU poza obrotem zorganizowanym 

 Analizowane zagadnienie przybiera natomiast odmienny kształt w przypadku pochodnych 

papierów wartościowych z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU. Proponowanie odpłatnego nabycia pochodnych 

papierów wartościowych inkorporujących prawo nabycia papierów wartościowych z art. 3 pkt 1 lit a 

                                                 
1013

 Zob. S. Ciarkowski, Prawa pochodne jako papiery wartościowe, PPW 2001, Nr 4, s. 15. 
1014

 Por. wypowiedź z piśmiennictwa, w myśl której „Tak zwany obrót derywatami nieemisyjnymi jest – jak 

to wynika z powyższych rozważań – tożsamy z ich kreacją, a kreacja taka dokonuje się tylko i wyłącznie na 

rynku regulowanym, (instrument finansowy tego typu nie może być wykreowany w obrocie prywatnym)”. Tak 

A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, War-

szawa 2006, t. 19, Nb 446, s. 930. Por. L. Sobolewski [w:] L. Sobolewski (red.), Prawo o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, art. 3, s. 148–149. 
1015

 A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 220–221. 
1016

 Niezależnie od powyższego godzi się jednak sformułować dodatkową uwagę, że analizowany wycinek 

polskiego prawa rynku kapitałowego wydaje się być „dziurawy”, co potwierdza szereg argumentów sformuło-

wanych w dotychczasowych rozważaniach. Teoretycznie nie można bowiem wykluczyć z absolutną pewnością, 

że regulacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie przyznaje spółkom kompetencji do kreowania 

niestandaryzowanych quasi–instrumentów pochodnych, które mogą się opierać na konstrukcji opcji na akcje i 

być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego, zupełnie poza ramami prawnymi właściwymi dla derywatów. Za-

gadnienie to cechuje o tyle doniosły charakter, że emisja tak ukształtowanych quasi–opcji na akcje imitujących 

papiery wartościowe o charakterze wierzycielsko–udziałowym i inkorporujące prawo nabycia akcji należałaby, 

w braku odmiennych postanowień statutu, do kompetencji zarządu spółki, który tym samym uzyskiwałby w 

pewnym zakresie dość duży wpływ na kształtowanie struktury jej akcjonariatu poza kontrolą walnego zgroma-

dzenia. Z drugiej strony, fakt pozostawania przez te hipotetyczne instrumenty quasi–pochodne poza obrotem 

zorganizowanym w pewnej mierze ograniczałby ich szkodliwość. Poza tym, warto pamiętać, że przepisy prawa 

spółek i rynku kapitałowego przewidują w pełni uregulowane „zamienniki” opcji na akcje, których wykorzysta-

nie wywołuje z pewnościa mniej kontrowersji natury systemowej. Por. rozważania na temat wprowadzania nie-

nazwanych typów instrumentów finasowych do obrotu, A. Szumański, Problem dopuszczalności prawnej emisji 

nowych typów papierów wartościowych. Z problematyki zasady numerus clausus papierów wartościowych w 

prawie polskim, [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stani-

sława Włodyki, Kraków 1996, s. 441–443. 
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ObrIFinU (np. akcji) skierowane do co najwyżej dziewięćdziesięciu dziewięciu osób może się odby-

wać poza zorganizowanym systemem obrotu, a bazowe papiery wartościowe nie muszą być dopusz-

czone do obrotu zorganizowanego. W sytuacji tej nie obowiązuje zasada przymusu maklerskiego. Co 

więcej, w konsekwencji uchylenia zasady przymusu rynku regulowanego katalog papierów warto-

ściowych i instrumentów finansowych, naturalnie przy uwzględnieniu ich natury jurydycznej, może 

być wykorzystywany poza obrotem zorganizowanym. Uwzględnić w tym kontekście należy konkluzję 

z dotychczasowych rozważań, stosownie do której papier wartościowy z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU 

może mieć charakter niestandaryzowany, a wymóg emisyjności stanowi jedynie o utożsamieniu źródła 

emisji ze spółką-emitentem. Wszystkie powyższe argumenty prowadzą do wniosku, iż w tych ściśle 

określonych przypadkach wystawianie oraz obrót pochodnymi papierami wartościowymi z art. 3 pkt 1 

lit b ObrIFinU, a więc ucieleśniającymi prawo nabycia lub objęcia akcji, mo że  p r z y b r a ć  n i e p u -

b l i c z n y  c h a r a k t e r ,  t zn .  o d b y wa ć  s i ę  p o z a  z o r ga n i z o wa n y m s ys t e me m o b r o t u . 

 Powyższa konstatacja ma duże znaczenie z punktu widzenia tradycyjnej dogmatyki papierów 

wartościowych. Podstawową konsekwencją osiągniętej konkluzji jest otwarcie pozornie zamkniętego 

katalogu papierów wartościowych na papiery wartościowe zdefiniowane w art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU. 

Oznacza to dopuszczenie emitowania przez spółki np. warrantów opcyjnych oraz kreacji wielu innych 

papierów o cechach instrumentów kapitałowych, nie wykluczając opcji akcyjnych niebędących wy-

standaryzowanymi instrumentami pochodnymi sensu stricto, stypizowanymi w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c 

oraz art. 3 pkt 28a ObrIFinU. 

 Podczas rozważań dogmatycznych na temat potencjalnej przydatności papierów wartościo-

wych z drugiego segmentu definicji z art. 3 pkt 1 ObrIFinU należy zwrócić uwagę na ich dwie zasad-

nicze cechy, tj. pochodny charakter oraz zbywalność, gdyż pozostałe, zwłaszcza emisyjność, były już 

przedmiotem wywodu. Zbywalność praw majątkowych uprawniających do nabycia lub objęcia stypi-

zowanych papierów wartościowych na pierwszy rzut oka może poddawać w wątpliwość możliwość 

ich wykorzystania na cele programów opcji menedżerskich nawet poza obrotem zorganizowanym. 

Wniosek taki byłby jednak nieusprawiedliwiony. Przede wszystkim należy bowiem przyjąć, że 

wszystkie papiery wartościowe wymienione w art. 3 pkt 1 ObrIFinU mają charakter zbywalny. Prze-

mawia za tym nie tylko ich natura jurydyczna, lecz również redakcja art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU, który 

po wymienieniu wszystkich stypizowanych papierów wartościowych odwołuje się do pojęcia „innych 

zbywalnych papierów wartościowych”, potwierdzając tym samym, że wszystkie wcześniejsze zaliczo-

ne zostały do kategorii zbywalnych. Zbywalność w dogmatyce prawa cywilnego rozumiana jest jako 

przewidziana w ustawie lub wynikająca z właściwości danego prawa dopuszczalność jego przeniesie-

nia na inny podmiot w drodze czynności prawnej.
1017

 Jej konsekwencją jest możność rozporządzania 

nim, czyli kompetencja do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa (argumentum z art. 

57 § 1 k.c.). Tak rozumianą zbywalność jako konstytutywną cechę papieru wartościowego należy 

odróżnić od możliwości zobowiązania, że uprawniony nie dokona rozporządzenia zbywalnym prawem 

(art. 57 § 2 k.c.). Zwrócono już wcześniej uwagę na wymóg braku jakichkolwiek ograniczeń w zby-

                                                 
1017

 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 

140. Wciąż aktualne wywody na temat zbywalności praw z papierów wartościowych pod rządami PrPapW za-

prezentował A. Chłopecki [w:] L. Sobolewski (red.), Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Komentarz, Warszawa 1999, art. 3, Nb 11, s. 135–136. 
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walności papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, wynikający z § 3 ust. 1 pkt 2 regulaminu 

Giełdy. Natomiast nie można zaprzeczać, że w przypadku tych samych papierów emitowanych poza 

obrotem giełdowym, ich zbywalność może podlegać limitacji na drodze obligacyjnej. To w rezultacie 

umożliwia spełnianie przez tak skonstruowane instrumenty celów i założeń programów opcji mene-

dżerskich. 

 Natomiast, jeżeli chodzi o „pochodny” charakter praw majątkowych z drugiego segmentu 

definicji papieru wartościowego z art. 3 ObrIFinU to sformułowanie to sygnalizuje niejasną i w grun-

cie rzeczy wadliwą koncepcję praw pochodnych w polskim prawie rynku kapitałowego. Wydaje się, 

że szczególnie w porównaniu z konstrukcją instrumentów pochodnych z art. 2 ust. 1 lit 2 pkt. c–e Ob-

rIFinU oraz ich definicją z art. 3 pkt. 1 lit 28a ObrIFinU, a także przy zestawieniu z pojęciem papie-

rów wartościowych o charakterze udziałowym z art. 4 pkt 10 lit d OfertaPublU i brzmieniem unijnych 

aktów prawnych stanowiących źródło normatywne polskiego rynku kapitałowego, polska regulacja 

praw pochodnych de lege lata może budzić nie tylko poważne wątpliwości odnośnie jej koherentności 

oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej, lecz również z istotą i naturą tych instrumentów. 

Nasuwa się wrażenie, że krajowy ustawodawca gorliwie transponując przepisy prawa europejskiego 

pogubił się w zakreśleniu wyraźnej granicy pomiędzy prawami pochodnymi a instrumentami kapita-

łowymi bądź papierami wartościowymi o charakterze wierzycielsko-udziałowym. Co więcej, w tym 

samym czasie poprzez nie do końca konsekwentne „wmontowanie” obydwu pojęć w ramy papieru 

wartościowego, uczynniono zbędny wyłom w jego tradycyjnym cywilnoprawnym postrzeganiu i 

przemieniono go w papier wartościowy „obrotu publicznego” odróżniany od papieru wartościowego 

„prywatnoprawnego”. W efekcie, prawa pochodne z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU mają „nie do końca” 

pochodny lub quasi-pochodny charakter, gdyż prawodawca nie podjął trudu wyjaśnienia, jaki skutek 

ma wywołać nadanie prawom objęcia lub nabycia akcji cechy praw pochodnych. Stan ten rodzi intry-

gującą dychotomię, w ramach której z materialnoprawnego punktu widzenia przymiot praw pochod-

nych można nadać zarówno warrantowi subskrypcyjnemu, obligacji z prawem pierwszeństwa, prawu 

poboru oraz warrantowi opcyjnemu, gdyż powstają one w drodze emisji i ucieleśniają inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych z art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU. Jednak 

wszystkie te instrumenty, poza warrantem opcyjnym, zostały zaliczone do pierwszego segmentu defi-

nicji papieru wartościowego z art. 3 pkt 1 ObrIFinU, w związku z czym formalnoprawnie tylko będzie 

należał do kategorii praw pochodnych według ObrIFinU. 

 W konsekwencji, nie można wykluczyć dopuszczalności wykorzystania na potrzeby programu 

opcji menedżerskich „pochodnego papieru wartościowego” z art. 3 pkt 1 lit b ObrIFinU, (np. warrantu 

opcyjnego lub innych zbywalnych praw majątkowych, powstających w wyniku emisji, inkorporują-

cych prawo nabycia lub objęcia akcji oraz per se ucieleśnionych w papierze wartościowym w rozu-

mieniu definicji z art. 3 pkt 1 ObrIFinU) pod warunkiem, że będzie on spełniał ekonomiczne-prawne 

założenia motywacyjnych stock options.  
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6.5. Inne instrumenty inkorporujące prawo opcji nabycia akcji 

 W systematyce prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego istnieje szereg instru-

mentów ucieleśniających prawo opcji nabycia akcji. Uwzględniwszy zakres problematyki niniejszej 

pracy uwaga zostanie poświęcona przede wszystkim warrantowi, obligacji oraz promesie akcyjnej.
1018

 

6.5.1. Warrant 

6.5.1.1. Modelowe pojęcie warrantu 

 W szczególnie bliskim związku z opcją nabycia akcji pozostaje warrant (ang. warrant). W 

teorii finansów mianem warrantu określa się opcję, która jest emitowana, tj. wystawiana, przez spółkę, 

przyznającą prawo nabycia oznaczonej ilości akcji po z góry określonej cenie i w określonym cza-

sie.
1019

 Klasyczna pozycja w literaturze postrzega warrant, jako „przywilej kapitałowy” („equity privi-

lege”).
1020

 Sposób powstania tego instrumentu odróżnia go zasadniczo od opcji giełdowej, która po-

wstaje w wyniku transakcji na rynku regulowanym przy współudziale instytucji organizującej obrót 

opcjami. Jedną z podstawowych postaci warrantu jest warrant nabycia akcji (call warrant), wystawia-

ny przez spółkę na jej własne akcje. Takie warranty mogą być również przedmiotem obrotu na gieł-

dzie, odbywającego się na takich samych zasadach jak w przypadku „tradycyjnych” papierów warto-

ściowych. Na rynkach rozwiniętych instrumenty te są nieraz emitowane w ramach pakietu składające-

go się z obligacji, jako papieru dłużnego, oraz warrantu call, przyznającego uprawnienie do nabycia 

akcji spółki-emitenta.
1021

 Obok tożsamości emitenta-wystawcy, koleją cechą wyróżniającą warranty 

jest to, że zazwyczaj opiewają one na akcje przyszłej emisji, w przeciwieństwie do opcji akcyjnych (w 

znaczeniu instrumentów pochodnych), wystawianych na już wyemitowane akcje. Nie jest to jednak 

regułą. 

6.5.1.2. Warrant subskrypcyjny 

                                                 
1018

 Uwaga nie jest kierowana na prawo do akcji (PDA), nawet mimo tego, że zasadza się ono na mechani-

zmie opcyjnym. Powstaje ono z chwilą przydziału akcji i wygasa chwili momentem zarejestrowania ich w depo-

zycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiają-

cego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców. W rezultacie, nie ma wątpliwości, 

że natura i cel gospodarczy tego prawa jest odmienny od opcji nabycia akcji mającej zastosowanie na potrzeby 

programów opcji menedżerskich. Podobnie, odmienny charakter posiada prawo poboru, przede wszystkim z 

uwagi na swój krótkoterminowy charakter. Zgodnie z art. 434 § 2 pkt 8 k.s.h. termin wykonania prawa poboru 

nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia. Drugi termin prawa poboru musi wynosić co naj-

mniej dwa tygodnie (art. 435 § 1 k.s.h.). Jeżeli chodzi o termin maksymalny, należy odwołać się do art. 431 § 4 

k.s.h., w myśl którego uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może zostać zgłoszona do sądu reje-

strowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przed-

miotem oferty publicznej albo memorandum informacyjnym, po upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwier-

dzenia dokumentu informacyjnego. Natomiast, zgodnie z art. 438 § 1 termin do zapisywania się na akcje nie 

może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Jak widać, sztywne terminy skorzystania z 

prawa poboru wykluczają jego wykorzystanie dla programów wynagrodzeń kapitałowych. 
1019

 Podobnie M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 3, Nb 98, s. 115–116. 
1020

 Ch. Woelfel, Encyklopedia of Banking & Finance, 10th Edition, Chicago 1994, s. 1091. 
1021

 J. Hull, Introduction to futures and options markets, 2. ed., New Jersey 1995, s. 192. Szerzej na temat na-

tury warrantu jako odmiany opcji, zob. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, War-

szawa 2004, s. 309–310 i powołaną tam literaturę finansową; M. Spyra, M. Wyrwiński [w:] K. Kohutek (red.) 

Komentarz do ustawy z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – K.s.h oraz niektórych innych ustaw, LEX 2004, art. 

453. 
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 W rodzimych warunkach warrant przyjmuje dwie podstawowe postaci: warrantu subskrypcyj-

nego i opcyjnego. Warranty subskrypcyjne to papiery wartościowe imienne lub na okaziciela upraw-

niające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji (art. 453 § 2 k.s.h.). W literaturze uzupełnia się traf-

nie to, co zapomniał dopisać ustawodawca, że warrant uprawnia do nabycia akcji po z góry określonej 

cenie i w określonym czasie.
1022

 Emisja warrantów subskrypcyjnych może zostać przeprowadzona 

jedynie w ramach kapitału warunkowego lub docelowego (art. 453 § 2 w zw. z art. 444 § 7 i art. 448 § 

2 pkt 3 k.s.h.).
1023

 Warranty uznawane są za instrumenty finansowe stanowiące papiery wartościowe w 

myśl art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU oraz art. 4 pkt 9 OfertaPublU. Nadto, drogą wykładni a contrario z art. 

4 pkt 10 OfertaPublU można uznać, że na gruncie tej ustawy prawodawca uznaje warranty subskryp-

cyjne za papiery wartościowe o charakterze udziałowym. Jednak bardziej adekwatne byłoby określe-

nie ich mianem instrumentów (papierów wartościowych) kapitałowych przez wzgląd na brzmienie art. 

2 ust. 1 lit b dyrektywy prospektowej. 

 W piśmiennictwie niesłusznie przyznano warrantowi subskrypcyjnemu z art. 453 § 2 k.s.h. 

miano „nagiego warrantu”.
1024

 Wymaga podkreślenia, że instrument ten nie jest „nagi” właśnie z tej 

racji, że towarzyszy mu papier wartościowy. Z prawdziwie „nagim” warrantem mielibyśmy do czy-

nienia, gdyby to „wyizolowane prawo poboru ex contractu” nie było ucieleśnione w papierze warto-

ściowym, jak ma to miejsce w przypadku § 192 ust. 2 pkt 3 AktG. 

 Mimo że na pierwszy rzut oka warrant posiada cechy zbliżone do opcji jako pochodnego in-

strumentu finansowego, nie jest trafnym ogólne stwierdzenie, że warrant jest prawem pochodnym. 

Stanowisko takie nie było uzasadnione również na gruncie art. 3 PrPapW.
1025

 Niewykluczone, że 

przyczyną tej błędnej kwalifikacji prawnej w polski piśmiennictwie jest wypaczenie natury, a w kon-

sekwencji zniekształcenie pojmowania praw pochodnych. Ujawnia się to zwłaszcza w przypadku war-

rantu opiewającego na akcje przyszłej emisji, co stoi w sprzeczności z konstrukcją praw pochodnych, 

„derywowanych” z istniejącego instrumentu bazowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że warrant 

opiewający na akcje jest po prostu stypizowaną postacią opcji nabycia akcji, najczęściej o charakterze 

długoterminowym (pięcio- do dziesięcioletnim). Ani piśmiennictwie anglosaskim, ani w Europie kon-

tynentalnej nie uznaje się warrantu za derywat. Określa się go natomiast mianem sui generis prawa do 

subskrypcji bądź objęcia akcji, ucieleśnionego w zindywidualizowanym i stypizowanym papierze 

wartościowym. Modelowy warrant określany jest również mianem „stock warrant”,
1026

 „subscription 

warrant”
1027

 bądź „stock-purchase warrant”.
1028

 Odwoływanie się do konstrukcji derywatów jest w 

                                                 
1022

 Tak S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, 

wyd. 2, Warszawa 2008, art. 433, Nb 34, s. 1457. 
1023

 Rozważania na temat odmienności w konstrukcjach prawnych warrantów subskrypcyjnych w ramach 

tych dwóch trybów podwyższenia kapitału przedstawia M. Michalski, Natura jurydyczna warrantów subskryp-

cyjnych, PPH 2004, Nr 5, s. 24–30, M. Michalski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów warto-

ściowych, pod red. A. Szumańskiego, s. 709–726, Nb 1–9. 
1024

 Tak A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 130. 
1025

 Odmiennie M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 3, Nb 97–102, s. 115–

116; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2007, art. 453, pkt 2 in princi-

pio, s. 740. 
1026

 J. Downes, J.E. Goodman, Dictionary of Finance and Investment Terms, 5th ed., 1998, Barron‟s Educa-

tional Series, Inc., s. 607. 
1027

 Por. definicję z Black‟s Law Dictionary: „Warrant. [...] An instrument granting the holder a long-term 

(usually a five- to ten-year) option to buy shares at a fixed price. It is commonly attached to preferred stocks or 

bonds. — Also termed stock warrant; subscription warrant.”, zob. Black‟s Law Dictionary 8th ed., pod red. B.A. 
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tym przypadku bezcelowe. Zamiast tego częściej stawia się warrant w jednym szeregu z obligacjami 

wymiennymi na akcje (convertible bonds), zwłaszcza z obligacją z prawem pierwszeństwa objęcia 

akcji (tj. z warrantem).
1029

 Również w krajowym piśmiennictwie stwierdza się trafnie, że konstrukcja 

prawa do objęcia akcji inkorporowanego w warrantach subskrypcyjnych odpowiada konstrukcji prawa 

wynikającego z obligacji z prawem pierwszeństwa.
1030

 

 Wydaje się, że na gruncie prawa polskiego słuszne jest stanowisko, że instrumentem najbar-

dziej zbliżonym do opcji nabycia akcji w „czystej” postaci jest właśnie warrant subskrypcyjny. Należy 

je bezsprzecznie traktować jako skonkretyzowaną odmianę prawa opcji nabycia akcji oraz jednocze-

śnie prawo pierwszeństwa nabycia akcji ex contractu inkorporowane w stypizowanym normatywnie 

papierze wartościowym. Powyższy pogląd zyskał aprobatę również w piśmiennictwie.
1031

 Należy jed-

nak dodać, że prześledzenie procedury nowelizacji k.s.h., w ramach której unormowano funkcjonowa-

nie warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału warunkowego i docelowego nie wskazuje, aby 

ustawodawca w sposób świadomy i celowy usankcjonował warrant jako instrument konstrukcyjny 

systemów płacy motywacyjnej.
1032

 Szczegółowy opis zastosowania warrantu subskrypcyjnego jako 

materialnego nośnika opcji menedżerskich w polskim prawie został zaprezentowany w ramach analizy 

konstrukcji programu opcyjnego z emisją nowych akcji w rozdz. VIII. 

6.5.1.3. Warrant opcyjny 

 Warranty opcyjne stanowią instrumenty o rozwiązaniach analogicznych do opcji akcyjnej. 

Mogą być rozliczane w sposób rzeczywisty, czyli drogą dostawy instrumentu bazowego lub tylko 

finansowo. Uzasadnia to twierdzenie, że stanowią jej podtyp, z tą jedynie różnicą, że podmiotem zo-

bowiązanym z warrantów opcyjnych jest ich wystawca, czyli spółka-emitent.
1033

 Istotę warrantu 

                                                                                                                                                         
Garner, West 2004, hasło: warrant. W tym sensie również „Warrants constitute an agreement between the cor-

poration and the warrant holder that the corporation will sell to the warrant holder a specified number of shares 

at a set price. However, a warrant is purely an option to purchase shares that does not vest in the warrant hold-

er an equitable title to, or any interest in, the shares. A warrant holder becomes a shareholder on the date that 

he or she attempts to exercise his or her warrant.”, zob. W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of Cor-

porations, St. Paul (Minn.) 2008, § 2641. 
1028

 Ch. Woelfel, Encyklopedia of Banking & Finance, 10th Edition, Chicago 1994, s. 1091–1092. 
1029

 Zob. „Like convertible bonds, warrants contain covenants on the part of the issuing corporation to trans-

fer or deliver shares upon payment of a stated price.” Tak W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of 

Corporations, St. Paul (Minn.) 2008, § 2641. 
1030

 Zob. M. Michalski, Natura jurydyczna warrantów subskrypcyjnych, PPH 2004, Nr 5, s. 30; M. Goszczyk, 

Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 448, Nb 38. 
1031

 M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 135, A. Radwan, 

Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 27–28; M. Michalski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. 

Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 717, Nb 4; M. Spyra, M. Wy-

rwiński [w:] K. Kohutek (red.) Komentarz do ustawy z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – K.s.h oraz niektórych 

innych ustaw, LEX 2004, art. 453. 
1032

 Zob. uzasadnienie do ustawy z 12.12.2003 (Dz.U. Nr 229, poz. 2276) oraz druk nr 1666 Sejmu IV ka-

dencji z 5.6.2003 r., s. 45–46, które dowodzą, że na etapie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji doszło 

do zasadniczej zmian koncepcji warrantu subskrypcyjnego z papieru wartościowego uprawniającego tylko do 

zapis na akcje do instrumentu inkorporującego również prawo objęcia akcji. Zob. również T. Siemiątkowski, R. 

Potrzeszcz, Nad projektem nowelizacji kodeksu spółek handlowych, Rz z dn. 20.10.2003; A. Mikosz, Warianty 

warrantu, Rz z 7.10.2003. 
1033

 Z piśmiennictwa prawniczego, zob. A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów 

wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 122–123, Nb 225; A. Chłopecki [w:] System Pra-

wa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 855–856, 

Nb 362; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 50–51. W krajo-
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opcyjnego trafnie ujęto w § 57 regulaminu Giełdy, zgodnie z którym przez warrant opcyjny rozumie 

się nieudziałowy papier wartościowy, uprawniający jego posiadacza do rozliczenia finansowego lub 

dostawę instrumentu bazowego, w zależności od warunków jego emisji.
1034

 W przypadku warrantu 

opcyjnego kupna (call) rozliczanego pieniężnie zysk posiadacza stanowi różnica pomiędzy ceną (war-

tością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania prawa z warrantu. Natomiast 

korzyścią z warrantu opcyjnego call realizowanego przez dostawę jest możliwość nabycia instrumentu 

bazowego po cenie stanowiącej cenę wykonania warrantu, która często może być po prostu ceną jego 

przyznania odzwierciedlającą wewnętrzną wartość tego papieru. Szczegółowe zasady określenia war-

tości wykonania warrantu i ceny instrumentu bazowego powinny zostać określone w dokumencie 

informacyjnym towarzyszącym jego emisji, czyli prospekcie emisyjnym, względnie memorandum 

informacyjnym.
1035

  

6.5.2. Instrumenty dłużne 

 W literaturze finansowej przyjmuje się, że materialnymi „nośnikami” opcyjnego prawa naby-

cia akcji mogą być również instrumenty dłużne (debt instruments), zwłaszcza posiadające wbudowany 

warrant nabycia akcji (embedded call warrant) lub konwersyjne tj. zamienne na akcje (converti-

ble).
1036

 Typowym przykładem papieru wartościowego dłużnego jest obligacja. Ich emisja może być 

nastawiona na realizację różnych celów gospodarczych przez co przybierać one mogą zróżnicowaną 

konstrukcję prawną.
1037

 Tradycyjnie jednak obligacje stanowią długoterminowe papiery wartościowe 

zaopatrzone w obowiązek zapłaty stałych odsetek od należności głównej, emitowane w celu sfinanso-

wania określonej inwestycji, transakcji lub innego przedsięwzięcia gospodarczego. Zazwyczaj zobo-

wiązaniu z obligacji towarzyszy zabezpieczenie majątkowe o charakterze rzeczowym lub obligacyj-

nym (np. zastaw, hipoteka, poręczenie, gwarancja bankowa). 

 Również w Polsce podstawowym rodzajem instrumentów dłużnych są obligacje.
1038

 Przyjmują 

one postać wierzycielskich papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela, emitowanych w 

                                                                                                                                                         
wej literaturze ekonomicznej, zob. I. Pruchnicka–Grabias, Warranty opcyjne jako sposób na ryzyko giełdowe, 

Warszawa 2003. 
1034

 Por. regulację warrantu opcyjnego wprowadzanego do obrotu giełdowego w §§ 57–63 Szczegółowych 

zasad obrotu giełdowego. 
1035

 W literaturze wyrażono stanowisko, w myśl którego spółki nie mogły emitować warrantów opcyjnych na 

akcje własne, gdyż ewentualność taka nie mieściła się w zakresie art. 362 k.s.h. Nawet jeśli uznać, że pogląd ten 

był słuszny, stracił on na aktualności od 5.10.2008 r., po wprowadzeniu do art. 362 § 1 k.s.h. punktu 8. przewi-

dującego nabywanie akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia. Por. A. Chłopecki [w:] 

System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 

856, Nb 362 in fine. 
1036

 Posiadacz instrumentu konwersyjnego jest uprawniony do jego wymiany na akcje spółki w oznaczonym 

czasie według określonego kursu wymiany. Dostarczenie akcji niekoniecznie następuje w drodze emisji nowych 

akcji. Przykładowo w krajach anglosaskich wykonanie prawa wymiany instrumentu dłużnego aktualizuje obo-

wiązek spółki dostarczenia zazwyczaj akcji własnych pozostających w jej rezerwie do dyspozycji rady dyrekto-

rów (treasury shares).W piśmiennictwie krajów o bardziej dojrzałych instytucjach korporacyjnych pojęcie 

„wymienności” instrumentu dłużnego na papiery wartościowe jest traktowane szerzej niż w znaczeniu „zamien-

ności” przyjętym w obligacji zamiennej na akcje. Zob. J. Hull, Introduction to futures and options markets, 2. 

ed., New Jersey 1995, s. 192. 
1037

 Słusznie więc określa się je mianem instrumentów „plastycznych”. Zob. L. Sobolewski [w:] S. Włodyka 

(red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004, s. 341, Nb 2. 
1038

 Na temat obligacji w prawie polskim, zob. m.in. I. Weiss [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo 

papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 369–476, Nb 1–270; L. Sobolewski [w:] 
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serii, w których emitent stwierdza swój dług wobec właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązu-

je się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepienięż-

nym (art. 4 ObligU).
1039

 Szeroko rozumiane prawo nabycia akcji ex contractu ucieleśniają dwa typy 

obligacji: z prawem pierwszeństwa
1040

 i zamienne.
1041

 

 Obligacje, podobnie jak warranty subskrypcyjne, są również instrumentami finansowymi bę-

dącymi papierami wartościowymi zgodnie z art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU oraz art. 4 pkt 9 OfertaPublU. 

Z uwagi na to, że stanowią papiery wartościowe inkorporujące prawo do objęcia lub nabycia akcji, w 

wyniku ich zamiany lub wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowane przez spółkę-emitenta 

odpowiadają pojęciu papierów wartościowych o charakterze udziałowym (tj. equity security) w rozu-

mieniu ustawy o ofercie publicznej. De lege lata dwa omówione rodzaje obligacji mogą być emitowa-

ne przez spółki akcyjne jedynie w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Ustawa 

przyznaje wyłączną kompetencję w tej materii walnemu zgromadzeniu spółki (ar. 395 pkt 5). 

 Stwierdzenie, że obligacje stypizowane normatywnie w polskim prawie mogą zostać uznane 

za materialny nośnik opcji nabycia akcji nie oznacza automatycznie, że stanowią one adekwatny in-

strument do realizacji założeń programów opcji menedżerskich. Jakkolwiek w piśmiennictwie wspo-

mina się niekiedy o możliwości wykorzystania obligacji jako narzędzi wykonawczych programów 

                                                                                                                                                         
S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004, s. 339–470, Nb 1–172. Zwięźle, lecz traf-

nie, zob. M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 3, Nb 24–30, s. 77–82. 
1039

 Godzi się podkreślić, że tak rozumiane instrumenty dłużne należy odróżnić od ogólnej kategorii tzw. pa-

pierów dłużnych, czyli dokument stwierdzających istnienie stosunku prawnego, przede wszystkim powiązań 

(praw) o charakterze obligacyjnym. Kryterium rozróżnienia stanowi w tym przypadku wąskie lub szerokie ro-

zumienie „długu” ucieleśnionego w dokumencie. Zob. przykładowo P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), 

KC. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 921
6
, Nb 8, s. 1383. Szerzej F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Pra-

wo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych, wyd. 2, Warszawa 2004. 
1040

 Obligacje z prawem pierwszeństwa uprawniają obligatariuszy, oprócz innych świadczeń, do „subskry-

bowania” akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (art. 22 ust 1 ObligU). Uchwała o emisji 

obligacji z prawem pierwszeństwa powinna określać liczbę akcji przypadających na jedną obligację, cenę emi-

syjną akcji lub sposób jej ustalenia, jak również termin wygaśnięcia uprawnień obligatariuszy wynikających z 

przyznanego prawa pierwszeństwa. Obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być „umodelowane” na kilka spo-

sobów, lecz ich deferrentia specifica polega na przyznaniu prawa pierwszeństwa nabycia akcji ex contractu 

przed akcjonariuszami. Wykonanie prawa pierwszeństwa leży wyłącznie w sferze kompetencji obligatariusza, 

który równie dobrze może zdecydować się na przedłożenie obligacji spółce do wykupu wraz z zapłatą umówio-

nego oprocentowania. Powyższy opis wskazuje, że w przypadku analizowanej obligacji możliwe jest ukształto-

wanie tego instrumentu na wzór narzędzia ucieleśniającego opcyjne uprawnienie nabycia akcji.  
1041

 Drugi typ obligacji to obligacje zamienne uprawniające do objęcia w zamian za nie akcji emitowanych 

przez spółkę (art. 20 ust. 1 ObligU). Obligacje zamienne przyznają specyficzne uprawnienie dość daleko ingeru-

jące w prawa korporacyjne dotychczasowych akcjonariuszy. Same z siebie mogą stanowić wkład na poczet 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. To odróżnia je zasadniczo od obligacji z prawem 

pierwszeństwa, wymagających od obligatariusza wniesienia wkładów do spółki. W konsekwencji, emisja obli-

gacji zamiennych jest obarczona szeregiem warunków formalnych i materialnych, w szczególności w zakresie 

stopy konwersji (sposobu przeliczenia obligacji na akcje), dopuszczalnych terminów zamiany, zakresu przyzna-

wanego prawa, czy maksymalnej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego spółki (por. art. 20 ObligU). Z 

uwagi na to, że określona w warunkach emisji stopa konwersji obligacji jest niezmienna w przeciwieństwie do 

zmiennej wartości akcji, obligacje zamienne mogą skutkować rezultatami niepożądanymi ze strony spółki oraz 

akcjonariuszy. Należy przez to rozumieć zwłaszcza potencjalny efekt rozwodnienia dotychczasowego akcjona-

riatu w przypadku znacznego spadku wartości akcji stanowiących instrument bazowy dla ceny emisji obligacji. 

Natomiast obligatariusz nie jest zobligowany do konwersji obligacji na akcje, w zamian mogąc domagać się od 

spółki świadczenia pieniężnego. Podobnie zatem, jak w przypadku obligacji z prawem pierwszeństwa, jest to 

decyzja pozostawiona w jego gestii, mimo że jej motywy mogą wynikać z przesłanek ekonomicznych. Zob. L. 

Sobolewski [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004, s. 437–438, Nb 121; I. 

Weiss [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 

2006, t. 19, s. 407, Nb 105. 
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motywacyjnych wynagrodzeń kadry zarządzającej,
1042

 należy zauważyć, że osiągnięcie rezultatu w 

postaci spełniania przez obligację funkcji gospodarczej stock option wymaga mocnej ingerencji w jej 

tradycyjną naturę jurydyczną wyłaniającą się z mocno już okrojonych przepisów ustawy o obliga-

cjach. Modelowa obligacja posiada określoną minimalną wartość nominalną, jako papier dłużny prze-

widuje dla obligatariusza oprocentowanie oraz oferuje różne formy zabezpieczenia wierzytelności, 

zazwyczaj uprawnia do świadczenia naprzemiennego, którego wybór należy do uznania obligatariusza 

(facultas alternativa), jest papierem wartościowymi emitowanym w serii, a w braku realizacji upraw-

niania podlega wykupowi na zasadach ustalonych w warunkach emisji. Propozycja nabycia obligacji 

zamiennych i z prawem pierwszeństwa wymaga spełnienia szeregu obowiązków informacyjnych, a 

procedura ich emisji, subskrypcji i przydziału odbywa się w oparciu o sztywne terminy i przesłanki 

formalno-materialne. Ponadto, za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym swo-

im majątkiem, a same obligacje można zbyć jedynie bezwarunkowo. Dokonywane na potrzeby pro-

gramu opcji menedżerskich „ogołocenie” obligacji zamiennej lub z prawem pierwszeństwa z elemen-

tów, których pominięcie dopuszcza ustawa powoduje, że papier ten przybiera postać zbliżoną do war-

rantu subskrypcyjnego. Niemniej, wciąż nie istnieje możliwość uniknięcia wszystkich normatywnych 

wymogów związanych z ich emisją. Powyższe względy stanowią dodatkowy argument na rzecz sta-

nowiska, w myśl którego na gruncie legis latae papierem wartościowymi najbardziej zbliżonym do 

executive stock option, zarówno pod kątem jurydycznym, jak i gospodarczym, jest warrant subskryp-

cyjny. W konsekwencji, na warrantach skupi się reszta dyskursu w zakresie konstrukcji programów 

opcji menedżerskich. 

6.5.3. Promesa akcyjna 

 Instrumentem inkorporującym prawo nabycia akcji jest promesa akcyjna. Z uwagi na całkowi-

ty brak jakiejkolwiek regulacji normatywnej kwalifikacja charakteru prawnego oraz określenie treści 

tego instrumentu jest zadaniem doktryny, która jednak nie poświęca mu wiele uwagi.
1043

 W piśmien-

nictwie uważa się, że promesa akcyjna jest dokumentem wyrażającym ekspektatywę prawa udziało-

wego, względnie „przyrzeczeniem przydziału akcji przy zakładaniu spółki lub podwyższaniu kapitału 

zakładowego”.
1044

 Rozwijając to stanowisko należy stwierdzić, że promesa akcyjna wyraża warunko-

wą wierzytelność nabycia przyszłych akcji, dla której źródłem jest zobowiązaniowy stosunek prawny. 

Skonkretyzowana promesa akcyjna jako warunkowa wierzytelność nabycia przyszłych akcji może być 

                                                 
1042

 Zob. rozważania w pkt 5.2.1. Warto również dodać, że krytykę poglądu M. Gutowskiego (Idem, Umowa 

opcji, Kraków 2003, s. 171–171) odmawiającego prawu zamiany na akcje inkorporowanemu w obligacji za-

miennej charakteru opcji nabycia akcji sformułował M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakła-

dowego, Warszawa 2004, s. 311–313. Należy jednak zauważyć, że o funkcji motywacyjnej obligacji nie wspo-

mina w ogóle I. Weiss [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szu-

mańskiego, Warszawa 2006, s. 403–408, Nb 88–108. 
1043

 Z najważniejszych zob. A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościo-

wych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 115, Nb 204–207; A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. Szumań-

ski, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2 uakt., Bydgoszcz–Kraków 2006, s. 611–612; 662; A. Szumański [w:] S. Wło-

dyka (red.), Prawo papierów wartościowych, wyd. 2, Kraków 1995, s. 53; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. 

Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 453, Nb 15–16, s. 

207–208; W. Popiołek [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004, s. 157–158, Nb 

135–137. 
1044

 A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szu-

mańskiego, Warszawa 2006, s. 115, Nb 204–207. 
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przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Wierzytelność ucieleśniona w promesie jest prawem względ-

nym skutecznym inter partes. 
1045

 W świetle wywodów zaprezentowanych w niniejszym rozdziale 

wydaje się, że promesa akcyjna może zostać skonstruowana wolą stron jako odmiana opcyjnego pra-

wa nabycia akcji. Brak jest przy tym argumentów sprzeciwiających się uznaniu, że promesa, tak jak 

opcja, może dotyczyć nie tylko akcji przyszłych (tj. nowej emisji), ale również już wyemitowanych, 

np. w ramach nabycia akcji własnych.  

6.5.4. Prawo nabycia akcji z art. 36 KomPrywU 

 Prawo nabycia akcji o interesującej konstrukcji jurydycznej zostało przewidziane w art. 36–38 

ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji z 1996 r.
1046

 Wspomniany akt przyznał pracownikom p r a wo  

d o  n i e o d p ł a t n e g o  n a b y c i a  do 15% a kc j i  objętych przez Skarb Państwa w spółkach akcyj-

nych podlegających prywatyzacji pośredniej, której procedura unormowano w dziale IV ustawy (art. 

36 ust. 1 KomPrywU).
1047

 Jakkolwiek prawo to nie może stanowić narzędzia motywacyjnych progra-

mów opcyjnych, warto przedstawić jego zarys, gdyż jego intrygująca natura prawna i gospodarcza 

może stanowić na pewnym wycinku inspirację dla rekonstrukcji cech opcji menedżerskiej. 

 Po pierwsze, prawo to ma charakter ekspektatywy przyszłego nabycia pod tytułem darmym 

wiązki uprawnień majątkowo-korporacyjnych, konstytuujących ogół praw udziałowych. Po drugie, ma 

ono specyficzny charakter w zakresie warunków temporalnych odnośnie jego powstawania i wygasa-

nia.
1048

 Po trzecie, podlega ono dziedziczeniu, jednak ustawa nie stwierdza, aby było ono zbywalne w 

                                                 
1045

 Wyróżnienie w piśmiennictwie oraz zastosowanie w praktyce instytucji promesy akcyjnej stanowi zjawi-

sko interesujące z punktu widzenia metodologii prawa papierów wartościowych. Obecnie powszechnie uważa 

się, że promesa akcyjna in abstracto powinna być kwalifikowana jako znak legitymacyjny za czym przemawiać 

ma zamknięty katalog papierów wartościowych. Nie powinno jednak ujść uwadze, że jeszcze w połowie lat 90. 

XX w. zaszeregowano ją do kategorii papierów wartościowych. Niemniej przyjmuje się, że stypizowana prome-

sa akcyjna (promesa akcyjna in concreto) może przybrać postać papieru wartościowego będącego przy tym 

instrumentem finansowym, jak ma to miejsce w przypadku warrantu subskrypcyjnego i PDA. Stwierdza się 

nadto, że promesa może odzwierciedlać zróżnicowane stosunki prawne, np. umowę przedwstępną dla umowy o 

objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Tak W. Popiołek [w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów 

wartościowych, Warszawa 2004, s. 158, Nb 136. 

W braku unormowania należy zatem przyjmować, że podstawą do kreacji promesy akcyjnej musi być art. 

353
1
 k.c. oraz zasady rządzące wykonaniem zobowiązań, na czele z art. 353 oraz art. 354 k.c. W efekcie, treść 

promesy akcyjnej musi być zgodna z iuris cogentis prawa cywilnego i spółek, właściwością (naturą) stosunku 

prawnego oraz zasadami współżycia społecznego. Jeżeli zatem strony mogą kreować ten instrument zobowiąza-

niowy wedle swojej woli, czemu nie stoją na przeszkodzie zwłaszcza zakazy z art. 322 k.s.h., oraz skoro, jak 

stwierdzono wcześniej, nie ma przeszkód, aby prawo nabycia akcji ex contractu inkorporować w dokumencie 

papieru wartościowego, wydaje się, że brak jest przeciwwskazań, aby promesie akcyjnej strony nadały swoją 

wolą przymiot prawa uwięzionego w szkielecie papieru wartościowego, jeżeli będzie się to dla nich wiązało ze 

specyficzną korzyścią gospodarczą. Zresztą różnica między promesą akcyjną skonstruowaną jako imienny znak 

legitymacyjny a imienny papier wartościowy jest niezauważalna. Oczywiście można twierdzić, że promesa ak-

cyjna nie jest papierem wartościowym w znaczeniu materialnym, lecz w tym samym stopniu nie jest nim PDA 

lub prawo poboru w rozumieniu k.s.h. (por. art. 3 pkt 1 lit a ObrIFinU). Trafnie wskazuje się, że przy założeniu 

spójności przypisywanego ustawodawcy systemu ocen ciężko racjonalnie wytłumaczyć istnienie stanu dychoto-

mii w powyższej sytuacji. Zob. P. Machnikowski [w:] E. Gniewek (red.), KC. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 

2006, art. 921
6
, Nb 32, s. 1386. 

1046
 Ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, t. jedn., dalej: 

„KomPrywU”). 
1047

 Niedawne przykłady obejmowania akcji przez pracowników w wyniku tego typu prywatyzacji obejmuja 

zwłaszcza przypadku spółek PGNiG S.A. oraz PZU S.A. 
1048

 Powstaje ono po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasa-

dach ogólnych i wygasa z upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia powstania. Formalnym wymogiem 
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pozostałym zakresie. W związku z tym należy uznać, że p r a wo d a wc a  n i e  n a d a ł  t e mu  

u p r a wn i e n i u  p r z y mi o t u  zb y wa l n o ś c i  i n t e r  v i v o s .
1049

 Po czwarte, przedmiotowo istot-

nym elementem konstrukcji nabywania akcji z KomPrywU jest również c z a s o we  w ył ą c z e n i e  

z b y w a l n o ś c i  a k c j i  nabytych w wykonaniu prawa ich nieodpłatnego nabycia. Prawodawca za-

strzegł bowiem, że akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przed-

miotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na 

zasadach ogólnych. Niemniej, w przypadku członków zarządu spółki, będących pracownikami, okres 

ten został wydłużony do lat trzech. Skutkiem zawarcia umowy rozporządzającej akcjami nabytymi 

nieodpłatnie przed upływem wskazanych wyżej terminów jest jej nieważność z mocy prawa (art. 38 

ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4 KomPrywU).
1050

  

  

                                                                                                                                                         
powstania prawa jest złożenie spółce przez pracownika pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji w 

ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru. Uchybienie temu wymaganiu powoduje utratę prawa 

(art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 KomPrywU). Zasadnym jest uznać, że chwila złożenia stosownego oświad-

czenia jest momentem początkowym dla ekspektatywy nabycia akcji. Podobnie M. Raczkowski, Konstrukcja 

pracowniczego prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, PPH 2009, Nr 10, s. 24. 
1049

 Przeciwny wniosek byłby sprzeczny z istotą (naturą) tego prawa przynależnego pracownikowi spółki, a 

także wyraźnym dopuszczeniem jego dziedziczenia, co nie musiałoby mieć miejsca, gdyby zbywalność tego 

prawa nie podlegała wyłączeniu. Ponadto, możliwość dziedziczenia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega 

dalszym ograniczeniom, co jednoznacznie świadczy o zasadniczej delimitacji jego zbywalności. Pomocniczy 

wniosek wypływa z interpretacji artykułu art. 57 § 1 k.c., zakazującego dokonywania ograniczeń lub wyłączeń w 

drodze czynności prawnej zbywalności prawa, które jest zbywalne według ustawy. Na podstawie tej normy 

należy uznać, że to ustawodawca decyduje w pierwszej kolejności, które prawo jest zbywalne, a które nie. Za-

tem, tak jak przykładowo na gruncie art. 337 § 1 k.s.h. przesądzona została zbywalność akcji, tak nie została ona 

przewidziana w przypadku prawa z art. 36–38 KomPrywU. 
1050

 Wydaje się jednak, że norma art. 38 ust. 4 KomPrywU nie wyklucza zawierania umów zobowiązujących 

do rozporządzenia nabytymi akcjami po upływie terminów ustawowych. W zasadzie nie można również nego-

wać możliwości obejścia zakazu zbywania akcji przed upływem terminów ustawowych przez zastosowanie 

konstrukcji stosowanej w praktyce do akcji imiennych, tj. nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania 

prawa głosu z akcji oraz przelaniu obecnych i przyszłych wierzytelności dywidendowych. Zob. M. Rodzynkie-

wicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 337, pkt 4, s. 640–641. 
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Część IV. Konstrukcja prawna programu opcji menedżerskich 
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Rozdział VII. Program opcji menedżerskich z emisją nowych akcji 

7.1. Charakter emisji nowych akcji w ramach programu opcji menedżerskich 

Celem rozważań w rozdziałach od VII do IX jest analiza struktury normatywnej programu 

opcji menedżerskich w prawie polskim. Dotychczas zaproponowano modelowe rozwiązania konstruk-

cji programu opcji menedżerskich w sensie prawnoekonomicznym oraz wykazano, że istnieje szeroki 

katalog instrumentów, które mogą służyć za nośnik opcyjnego uprawnienia nabycia akcji. Zabieg ten 

był niezbędny dla właściwego ujęcia analizowanego problemu. Zasadnym jest bowiem twierdzić, że 

czysto dogmatyczna analiza konstrukcji wykorzystywanych de lege lata dla realizacji „programów 

motywacyjnych” byłaby koncepcją chybioną u źródła, wobec czego zasadniczym celem niniejszej 

części pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być optymalna prywatnoprawna 

„anatomia” programu opcji menedżerskich oraz „ekonomiczna logika” konstrukcji wykorzystywanych 

do jego tworzenia w systemie polskiego prawa spółek i rynku kapitałowego.
1051

  W efekcie, na bieżą-

cym etapie rozważań powstaje konieczność przyjęcia założenia kontrfaktycznego, zgodnie z którym 

zaprezentowany w pkt. 5.3.4 funkcjonalny model konstrukcji programu opcji menedżerskich, zasadza-

jący się na jego „essentialia negotii”, jest zgodny z ideą płacy za wyniki.
1052

  

Przyznanie opcji nabycia akcji, jakkolwiek może być poczytywane za kluczowy punkt pro-

gramu opcji menedżerskich, wyznacza jedynie jego etap początkowy. Po nim powinien nastąpić okres 

nabywania uprawnień (vesting period) skorelowany z warunkami nabywania uprawnień (vesting con-

ditions), stanowiących jego konstytutywne elementy. W przypadku upływu określonego czasu oraz 

spełnienia warunków opcje powinny zostać „pokryte” poprzez dostawę instrumentów bazowych. Emi-

sja nowych akcji stanowi jedną z dwóch możliwych metod wypełnienia przez spółkę zobowiązań z 

wdrożonego przez nią programu opcji menedżerskich. Zastosowanie tego trybu stanowiło zresztą pod-

stawową metodę realizacji systemów płatności w instrumentach kapitałowych do momentu liberaliza-

cji przepisów utrzymujących obowiązujący wcześniej generalny zakaz nabywania przez spółki ich 

akcji własnych.
1053

 Kodeks spółek handlowych przewiduje kilka procedur, w ramach których może 

dojść do wyemitowania nowych akcji. Ich wspólnym mianownikiem jest jednak podwyższenie kapita-

                                                 
1051

 Wykorzystanie zwrotu „anatomia” nie jest przypadkowe i stanowi nawiązanie do cennej pozycji z litera-

tury prawniczej przedstawiającej „anatomię prawa spółek”, zob. R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enri-

ques, H. Hansmann, G. Hertig, K.J. Hopt, H. Kanda, E.B. Rock, The Anatomy of Corporate Law, A Compara-

tive and Functional Approach, wyd. 2, Oxford 2009. Natomiast o ekonomicznej logice programów opcyjnych 

wspomina A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, E. Poutsma, J. Sesil, Theoretical study on stock options..., [przyp. 

33]. 
1052

 Tam, gdzie będzie to wskazane, formułowane będą wnioski uzasadniające uzupełnienie regulacji statu-

towej spółki o konkretne unormowania. Propozycje te będą bazowały na normach, w myśl których statut spółki 

może zawierać postanowienia odmienne niż zawiera k.s.h., jeżeli kodeks na to zezwala (art. 304 § 3 k.s.h.), jak 

również dopuszczających zastrzeganie w statucie dodatkowych postanowień w przypadku braku wyczerpujące-

go uregulowania materii w k.s.h., jeżeli będą one zgodne z naturą spółki akcyjnej oraz dobrymi obyczajami (art. 

304 § 4 k.s.h.). Takie propozycje nie powinny być zaskoczeniem, gdyż, jak trafnie podnosi się w doktrynie, 

ustawodawca nie uregulował wyczerpująco treści statutu, a jednym z najczęstszych obszarów „doregulowania” 

konstytucji spółki akcyjnej jest, dopuszczone przez art. 384 k.s.h. i art. 393 k.s.h., rozszerzenie ustawowych 

kompetencji rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Zob. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. 

Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 304, Nb 78, s. 91–92. 
1053

 Nowelizacja doknana ustawą z 13.6.2008 r. (Dz.U. z 2008 r Nr 118, poz. 747) zmieniającą k.s.h. z dniem 

5.10.2008 r. 



 305 

łu zakładowego.
1054

 Na gruncie legis latae emisja nowych akcji może odbyć się w ramach (i) zwykłe-

go podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.); (ii) 

zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 

k.s.h.); (iii) zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej, w obrębie 

której dochodzi do podziału na subskrypcję otwartą „niepubliczną” (art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 440 

§ 1 k.s.h.) oraz „publiczną” (art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 440 § 3 k.s.h.); (iv) podwyższenia kapitału 

zakładowego ze środków spółki (art. 442 k.s.h.); (v) podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego (art. 444 k.s.h. i n.); oraz (vi) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

(art. 448 k.s.h. i n.). 

 Analiza możliwości zastosowania i przydatności tych zróżnicowanych procedur na potrzeby 

programu opcji menedżerskich wymaga identyfikacji podstawowych cech emisji akcji w celu jego 

realizacji. Z natury, celu i funkcji programu opcji menedżerskich wynika, że emisja akcji w jego toku: 

(1) jest kierowana do ściśle oznaczonego adresata, tzn. osób oznaczonych imiennie bądź wskazanych 

w sposób formalny np. jako uprawnionych do partycypowania w programie, wskazanych przez 

kompetentny organ, bądź, jako uprawnionych z opcji nabycia akcji, w tym również inkorporowa-

nych w „materialnych nośnikach” opcji, jak warranty subskrypcyjne bądź obligacje danej emisji i 

serii); 

(2) ma charakter prywatny, gdyż jej celem nie jest skierowanie oferty nabycia akcji do nieoznaczone-

go adresata, a brać w niej udział mogą tylko wybrane osoby spełniające ustalone przez spółkę kry-

teria podmiotowe; 

(3) ma charakter zamknięty, gdyż mimo, że nie jest adresowana do dotychczasowych akcjonariuszy, 

jej odbiorcami nie są osoby obce, niezwiązane ze stosunkiem spółki, lecz „insiderzy”, wchodzący 

w skład kadry kierowniczej i zarządzającej, których łączy ze spółką szczególny stosunek obliga-

cyjno-organizacyjny oraz wyjątkowa więź o charakterze fiducjarnym; 

(4) ma charakter niekomercyjny, gdyż jej pierwotnym celem nie jest poszukiwanie kapitału poprzez 

wejście na giełdę lub związanie z inwestorem strategicznym, ani komercjalizacja majątku spółki, 

lecz inwestycja w jej wewnętrzne zasoby ludzkie; 

(5) odbywa się na warunkach preferencyjnych w realizacji ściśle oznaczone celu gospodarczego, a 

jednocześnie powinna umożliwiać wkomponowanie w zakres podwyższenia kapitału zakładowe-

go mechanizmu aprecjacji tzn. uzyskania przez osobę uprawnioną korzyści wynikającej ze wzro-

stu wartości instrumentu bazowego (aspekt motywacyjny); 

(6) odbywa się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; 

                                                 
1054

 Pojęcia podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji nie są tożsame zakresowo. To pierwsze ma 

charakter nadrzędny, gdyż obejmuje również podwyższenie wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych 

dotychczas akcji. Wniosek taki wypływa z art. 431 § 1 k.s.h., stanowiącego, że podwyższenie kapitału zakłado-

wego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnych akcji dotychczasowych. 

Zakres podmiotowy procedury podwyższenia wartości nominalnej akcji ograniczony jest do osób posiadających 

status akcjonariusza w momencie podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Jest również 

jasnym, że opisany tryb dotyczy akcji, które zostały już uprzednio wyemitowane. Z uwagi na powyższe, ta me-

toda pozostaje poza zakresem problematyki niniejszej pracy. 
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(7) powinna przewidywać zastrzeżenie terminu, gdyż możliwość wykonania opcji nabycia akcji po-

winna aktualizować się po upływie oznaczonego czasu oraz może wygasać w określonym termi-

nie; 

(8) powinna mieć charakter warunkowy, gdyż możliwość wykonania opcji nabycia akcji powinna 

aktualizować się po spełnieniu ustalonych warunków i kryteriów; 

(9) powinna zakładać elastyczność w wykonaniu opcji nabycia akcji, zwłaszcza poprzez uniezależ-

nienie i indywidualizację sytuacji prawnej uczestników programu, w szczególności emisja powin-

na umożliwiać uczestnikowi programu realizację uprawnienia prawokształtującego drzemiącego 

w opcji w sposób swobodny i autonomiczny, oraz niezawisły od podjęcia przez spółkę szeregu 

czynności wewnątrzkorporacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego; 

(10) powinna zakładać uniezależnienie powodzenia emisji od osiągnięcia jej określonego pułapu, tzn. 

objęcia minimalnej, maksymalnej bądź wskazanej liczby akcji, bez konieczności ponoszenia do-

datkowych kosztów obsługi, np. subemisji; 

(11) powinna być rozłożona w czasie, umożliwiając wykonywanie uprawnień opcyjnych nawet na 

przestrzeni kilku lat; 

(12) powinna realizować najlepszy interes spółki oraz zabezpieczać go, zwłaszcza na odcinku proce-

sów decyzyjnych na każdym etapie realizowania emisji; 

(13) nie powinna generować nierozsądnie wysokiego kosztu dla spółki, gdyż to kłóciłoby się z pod-

stawowym celem programu, jakim jest zwiększenie jej wartości i pomnożenie majątku. 

 Tak opisane cechy emisji nowych akcji w zakresie programu opcji menedżerskich należy 

skonfrontować z dostępnymi mechanizmami podwyższania kapitału zakładowego, w celu weryfikacji, 

które z nich umożliwiają wypełnienie założeń motywacyjnych systemów wynagrodzeń opartych na 

opcjach. Analiza zakłada przeprowadzanie każdego z powyższych trybów podwyższenia kapitału za-

kładowego bez udziału podmiotów trzecich, tj. instytucji finansowych występujących w charakterze 

subemitenta, gwaranta bądź powiernika emisji. 

7.2. Program opcji menedżerskich a zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego 

7.2.1. Emisja akcji w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze sub-

skrypcji zamkniętej 

 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji zamkniętej polega na zaofe-

rowaniu przez spółkę akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 § 2 pkt 2 

k.s.h.). W tym trybie objęcie akcji następuje poprzez zapisy na akcje składane spółce przez akcjona-

riuszy, którzy w razie chęci skorzystania z przysługującego im prawa pierwszeństwa, obejmują nowe 

akcje w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych akcji (art. 433 § 1 k.s.h.). Procedura ta z założe-

nia nie powinna prowadzić do zmiany składu akcjonariatu spółki, choć w przypadku niewykonania 

prawa poboru przez wszystkich akcjonariuszy zarząd może przydzielić nieobjęte akcje według swego 

uznania.
1055

 Aspekt podmiotowy przesądza o wyłączeniu zastosowania tej formy oferowania akcji na 

                                                 
1055

 Por. S. Sołtysiński, M. Mataczyński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komen-

tarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 431, Nb 27–28, s. 1415; A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. Szumań-

ski, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2 uakt., Bydgoszcz–Kraków 2006, s. 543–544; J. Napierała, T. Sójka [w:] A. 
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potrzeby procesu realizacji programu opcji menedżerskich w sytuacji, gdy uprawnione osoby nie po-

siadają statusu akcjonariusza lub są nimi, lecz zostało wobec nich wyłączone prawo poboru danej emi-

sji akcji. Funkcja i specyfika tej formuły emisji akcji jest odmienna od założeń emisji akcji opcyjnych. 

7.2.2. Emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji 

otwartej 

 Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej polega na zaoferowaniu 

akcji w drodze ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje, skierowanego do osób, którym 

nie przysługuje prawo poboru. Ogólna podstawa normatywna tej instytucji została ustanowiona w art. 

431 § 2 pkt 3 k.s.h., lecz na gruncie prawa spółek i rynku kapitałowego można wyróżnić dwa podtypy 

subskrypcji otwartej. Jeden z nich opiera się na oferowaniu akcji w trybie ogłoszenia w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym („MSG”) (art. 440 § 1 w zw. z art. 434 § 1 w zw. z art. 5 § 3 k.s.h.) i okre-

ślany jest mianem „niepublicznej” subskrypcji otwartej. Drugi dotyczy oferty publicznej objętej pro-

spektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym uregulowanych w OfertaPublU (art. 440 § 3 w 

zw. z art. 431 § 4 k.s.h.).
1056

 „Publiczną” subskrypcję otwartą cechuje dodatkowa specyfika podykto-

wana publicznym charakterem proponowania nabycia papierów wartościowych oraz związanymi z 

tym wymogami prawnymi. Stąd szczegółowe kwestie związane z tą materią zostaną omówione pod-

czas rozważań na temat programu opcji menedżerskich w spółce publicznej. W tym miejscu uwaga 

zostanie poświęcona wspólnym elementom omawianych instytucji. 

 Normatywny kształt subskrypcji otwartej bazuje w istotnej części na regulacji subskrypcji 

zamkniętej, o czym przesądza wyrażony w art. 440 § 2 k.s.h. nakaz stosowania art. 437–439 k.s.h. 

normujących ten drugi tryb.
1057

 Zważywszy na wspólne elementy z procedurą subskrypcji zamkniętej, 

za differentia specifica subskrypcji otwartej uznać należy jej zakres podmiotowy, czyli oferowanie 

akcji dowolnym adresatom, którym nie służy prawo poboru.
1058

 W tym kontekście podkreślenia wy-

maga niebudzące wątpliwości zapatrywanie z piśmiennictwa, w myśl którego subskrypcja otwarta 

„obejmuje wyłącznie sytuację, gdy przynajmniej część kapitału ma być zebrana od nieokreślonych 

                                                                                                                                                         
Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 473; 

M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 431, pkt 4, s. 918. 
1056

 Por. S. Sołtysiński, M. Mataczyński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komen-

tarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 431, Nb 30–34, s. 1415–1417; A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. 

Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2 uakt., Bydgoszcz–Kraków 2006, s. 544–545; M. Romanowski, Wa-

runkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 274–280. 
1057

 Przede wszystkim, w obu przypadkach objęcie akcji następuje w drodze zapisów na akcje. Osoba zamie-

rzająca nabyć akcje w trybie subskrypcji otwartej powinna złożyć spółce lub upoważnionej przez nią osobie 

zapis na akcje, zawierający pod rygorem nieważności informacje ściśle oznaczone w art. 437 § 2 k.s.h. Nieważ-

ne jest subskrybowanie akcji z zastrzeżeniem terminu albo pod warunkiem. Ustawa wyraźnie precyzuje chrono-

logię subskrypcji otwartej. Podwyższenie kapitału zakładowego nie dochodzi do skutku w jej ramach, jeżeli w 

terminie maksymalnie trzech miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji całość lub co najmniej minimalna liczba 

oferowanych akcji nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona (art. 438 § 2 w zw. z § 1 w zw. z art. 440 § 

2 k.s.h.). Natomiast w przypadku zapisu i należytego opłacenia co najmniej minimalnej liczby akcji przeznaczo-

nych do objęcia, subskrypcja dochodzi do skutku, w efekcie czego aktualizuje się obowiązek zarządu dokonania 

przydziału akcji subskrybentom w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Subskry-

bentów należy poinformować o liczbie i rodzaju przyznanych im akcji. 
1058

 Podobnie M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 275. 
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subskrybentów.”
1059

 Z natury subskrypcji otwartej wynika bowiem, że co do zasady adresowana jest 

ona do anonimowych odbiorców stanowiących „dawców kapitału”. Powyższe nie wyklucza skierowa-

nia propozycji w tym trybie do oznaczonego adresata. W przypadku spółki publicznej wynika to 

expressis verbis z art. 431 § 3a k.s.h.
1060

 Nie ma jednak przeszkód dla uznania, że taka sama sytuacja 

może mieć miejsce w przypadku spółki niepublicznej. W literaturze opowiedziano się za powyższą 

możliwością w odniesieniu do każdej spółki jeszcze przed uchwaleniem powołanego przepisu.
1061

 

Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby skierować propozycję nabycia akcji do oznaczonego 

kręgu adresatów, np. pięćdziesięciu wybranych przedstawicieli kadry kierowniczej spółki, oraz opu-

blikować ją w MSG.
1062

 Wobec zamazania wyrazistości wyodrębnienia subskrypcji otwartej według 

kryterium podmiotowego zwrócono uwagę, że prawdziwą cechą konstytutywną proponowania akcji w 

tym trybie jest to, że nie stanowi ono oferty w rozumieniu przepisów k.c.
1063

 

 Pojawia się zatem pytanie, czy „niepubliczna” subskrypcja otwarta może zostać wykorzystana 

na potrzeby programu opcji menedżerskich. Prima facie takiej możliwości nie można wykluczyć. 

Podwyższenie kapitału może się wszak odbyć tylko na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, 

którego zgoda jest również wymagana do wyłączenia prawa poboru w celu przyznania praw pierw-

szeństwa objęcia akcji osobom trzecim (art. 433 § 2 k.s.h.). Kapitał zakładowy może zostać podwyż-

szony o sumę wskazaną jako kwota maksymalna albo maksymalna i minimalna (tzw. „widełkowe” 

podwyższenie kapitału zakładowego, zob. art. 432 § 1 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.). Uchwała o podwyż-

szeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej może wskazywać cenę emisyjną, jednak 

walne zgromadzenie może delegować tę kompetencję na zarząd lub radę nadzorczą. Nie istnieje nawet 

wymóg, aby cena emisyjna akcji odpowiadała ich wartości rynkowej, co umożliwia uplasowanie jej 

wysokości poniżej tego progu w ramach dyskonta. Co więcej, w przypadku proponowania obejmowa-

nia akcji osobom trzecim dopuszczalne jest różnicowanie ceny emisyjnej akcji.
1064

 Nie bez znaczenia 

pozostaje okoliczność, że ten tryb umożliwia wykorzystanie różnego rodzaju instrumentów opcyjnych 

kreowanych na zasadzie autonomii czynności prawnych spółki. W końcu, nie jest wykluczone, że 

                                                 
1059

 S. Sołtysiński, M. Mataczyński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz 

KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 431, Nb 30, s. 1415 oraz art. 434, Nb 3–4, s. 1466. 
1060

 Regulacja ta została uchwalona na mocy ustawy z 4.9.2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 231, poz. 1547), która 

weszła w życie 13.1.2009 r. 
1061

 Zob. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 279. 
1062

 Dopuszczalność zastosowania „niepublicznej” subskrypcji otwartej przewidują S. Sołtysiński, M. Mata-

czyński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 

2008, art. 431, Nb 34, s. 1416–1417, oraz tamże S. Sołtysiński, T. Sójka, art. 440, Nb 4, s. 1503–1504; M. Gosz-

czyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 431, 

Nb 86 oraz art. 440, Nb 1–4, oraz, pomimo podkreślenia wąskiego zakresu jej zastosowania lub nawet przyzna-

nia jest miana „kategorii pustej”, M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 

2009, art. 431, pkt 6, s. 919 oraz pkt 9, s. 921. Krytyki ostatniego zapatrywania dokonują powołani w pierwszej 

kolejności S. Sołtysiński, M. Mataczyński i T. Sójka. 
1063

 Zob. M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., War-

szawa 2009, art. 440, Nb 2. 
1064

 Zob. M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., War-

szawa 2009, art. 432, Nb 4–12; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komen-

tarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 432, Nb 8–26, s. 1431–1438; M. Romanowski, Zróżnicowanie ceny 

emisyjnej akcji w świetle kodeksu spółek handlowych, PPH 2003, Nr 10, s. 28. 
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zaoferowanie objęcia akcji zostanie dokonane przez spółkę pod warunkiem spełnienia przez osoby 

uprawnione określonych kryteriów.
1065

 

 Wydaje się jednak, że mimo katalogu powyższych cech wskazujących na względną elastycz-

ność tej formy oferowania nabycia akcji nie jest ona skrojona na miarę i zapotrzebowanie programów 

opcji menedżerskich. Po pierwsze, organizatorem subskrypcji otwartej jest spółka, do której należy 

decyzja, czy i kiedy w ostateczności dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego oraz wydania 

akcji. Spółka składa propozycję objęcia akcji, a złożenie przez jej odbiorcę zapisu na akcje stanowi jej 

przyjęcie. Czynność ta nie gwarantuje jednak, że subskrybent nabędzie subskrybowaną ilość akcji. W 

naturę subskrypcji otwartej wpisuje się zazwyczaj niepewność, czy emisja dojdzie do skutku w wyni-

ku osiągnięcia odpowiedniego pułapu subskrypcji akcji, lub, czy nie wystąpi nadwyżka popytu na 

akcje nad ich podażą.
1066

 Stan powyższy może co prawda ulec zmianie w ramach subskrypcji otwartej 

skierowanej do oznaczonych adresatów, lecz w tej sytuacji emisja powinna zostać odpowiednio przy-

gotowana i przeprowadzona. W ramach analizowanego trybu subskrypcji termin do składania zapisów 

na akcje nie może przekroczyć trzech miesięcy od dnia jej otwarcia (art. 438 § 1 k.s.h.). W efekcie, 

subskrybent nie dysponuje pełną swobodą odnośnie chwili wykonania uprawnienia opcyjnego, lecz 

jest związany odgórnymi terminami dokonania subskrypcji. To uzależnia jego sytuację prawną od 

pozostałych współuczestników subskrypcji i niweczy sens istniejącego uprawnienia prawokształtują-

cego stanowiącego immanentną cechę opcji nabycia akcji, gdyż decyzja o wykonaniu opcji nie należy 

w rzeczywistości do osoby uprawnionej. Warto przypomnieć, że zwykłe podwyższenie kapitału zakła-

dowego w ramach subskrypcji otwartej następuje z chwilą wpisania do rejestru (art. 441 § 4 k.s.h.), a 

zatem ma charakter konstytutywny. W rezultacie dochodzi do rozdzielenia momentu objęcia akcji, 

dokonywającego się poprzez podpisanie umowy subskrypcyjnej od nabycia ogółu praw udziałowych, 

do czego dochodzi w wyniku rejestracji w KRS.
1067

 Samo wydanie akcji może nastąpić dopiero po 

rejestracji podwyższenia, co w praktyce uzależnia je od długotrwałego i złożonego procesu (zob. art. 

441 k.s.h.). W ramach takiej procedury doszłoby również do zagubienia aspektu motywacyjnego, 

zgodnie z którym realizacja opcji może nastąpić w dowolnej chwili po upływie okresu nabywania 

uprawnień i spełnieniu warunków ich nabycia. Emisja akcji musiałaby bowiem dokonywać się według 

zasady „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”, co oznaczałoby, że w tym trybie każda z osób 

uprawnionych na pewno odnosiłaby korzyść, bez cienia narażenia na stratę lub ryzyko nieskorzystania 

z opcji.
1068

 To z kolei oznaczałoby, że warunki emisji musiałby automatycznie przewidywać zyski dla 

uczestników programu, co jest sprzeczne z filozofią pay for performance. Odwołać się można nadto 

do argumentu prakseologicznego poddającego w wątpliwość sens rozwiązania, w którym spółka ko-

munikuje się ze swoimi insiderami za pomocą ogłoszenia w MSG, skoro może uczynić to drogą sub-

                                                 
1065

 Zob. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, 

wyd. 2, Warszawa 2008, art. 431, Nb 23, s. 1413. 
1066

 Tak słusznie M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 280. 
1067

 Zob. M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., War-

szawa 2009, art. 441, Nb 19–21; M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 

2004, s. 91. 
1068

 Praktyka zna jednak przykłady, gdzie regulamin programu opcji menedżerskich ustala, że wszystkie ak-

cje w jego ramach muszą zostać wykorzystane, czyli objęte. Nie można mieć wątpliwości, że jest to postanowie-

nie inherentnie i fundamentalnie godzące w naturę i funkcję programu opcji menedżerskich. Por. jednak § 2 pkt 

5 Regulaminu programu motywacyjnego MCI Management na lata 2008–2012 z 10.7.2008 r. 
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skrypcji prywatnej (lub w ogóle w innym trybie – przyp. J.D.), co jest sposobem prostszym, szybszym 

i tańszym.
1069

 

 Pozycję prawną osób uprawnionych z opcji nabycia akcji w trybie zwykłego podwyższenia 

kapitału zakładowego należy rozpatrywać mutatis mutandis analogicznie z sytuacją posiadaczy obli-

gacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Z opcją akcyjną wiąże się nie tylko taka 

sama specyfika, lecz w zasadzie jeszcze bardziej zaawansowana inżynieria prawnoekonomiczna, która 

praktycznie i funkcjonalnie po prostu nie współgra z długotrwałym, wieloetapowym, a jednocześnie 

jednorazowym charakterem zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, w tym m.in. drogą sub-

skrypcji otwartej. Uwagi na ten temat były już niejednokrotnie formułowane w doktrynie przy okazji 

omawiania trudności realizacji praw posiadaczy obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa na 

gruncie k.h.,
1070

 co w efekcie doprowadziło do ustanowienia w k.s.h. bardziej elastycznych i dedyko-

wanych instytucji prawnych „specjalnego przeznaczenia” (kapitał warunkowy oraz docelowy). 

 W końcu, wypada stwierdzić, że proces proponowania nabycia akcji w ramach zwykłego 

podwyższenia kapitału zakładowego drogą subskrypcji otwartej kładzie nacisk na inny paradygmat niż 

wynika to „ducha” bądź natury programu opcji menedżerskich. W ramach subskrypcji otwartej akcent 

jest położony na samą emisję akcji jako czynność jednokrotną. Tymczasem, uwaga programu opcji 

koncentruje się na opcyjnym prawie do nabycia akcji wraz z ucieleśnionymi weń ściśle sprecyzowa-

nymi warunkami oraz terminami, a następnie umożliwieniu jego wykonania w sposób najbardziej 

dogodny dla osoby uprawnionej i spółki, a przy tym, pozwalający na osiągnięcie zamierzonych celów 

gospodarczych w zgodzie zarówno z korzyściami beneficjenta, jak i najlepszym interesem spółki oraz 

akcjonariuszy, którzy w tym celu sami zrzekają się przysługującego im prawa poboru. Nabycie akcji 

jest w tym przypadku konsekwencją swobody wykonania prawa drzemiącego w opcji, więc jakkol-

wiek nie jest ono świadczeniem ubocznym, ma ono charakter pochodny, a jego nastąpienie nie powin-

no być uważane za pewnik, do którego dojdzie niezależnie od warunków zewnętrznych. W tym świe-

tle można odnieść wrażenie, że tryb zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego spełnia warunki do 

tworzenia programów akcjonariatu pracowniczego bądź menedżerskiego, lecz nie programów opcyj-

nych.
1071

 

 Rekapitulując, na postawione wyżej pytanie dotyczące możliwości zastosowania zwykłego 

podwyższenia kapitału zakładowego drogą subskrypcji otwartej należy udzielić odpowiedzi negatyw-

nej. 

 

                                                 
1069

 Tak M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 431, pkt 9, 

s. 921. 
1070

 Zob. S. Sołtysińskiego [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, 

wyd. 2, Warszawa 2008, art. 448, Nb 1, s. 1556; R. Czerniawski, Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce 

akcyjnej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2004, art. 448, pkt 10; M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie 

kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 71–72. Pod rządami k.h. powyższe zagadnienie przekonywająco 

omówił S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH, t. II, Warszawa 1998, art. 

432, Nb 35–40, s. 944–950. Zob. również literaturę przywołaną w M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie 

kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 71, przyp. 1. 
1071

 Por. rozważania na temat różnic pomiędzy programem opcji menedżerskich a akcjonariatu pracownicze-

go i menedżerskiego w pkt. 5.4. 
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7.2.3. Emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji pry-

watnej 

 Subskrypcja prywatna to mechanizm obejmowania nowych akcji w drodze złożenia oferty 

przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

(art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). W tej instytucji nie występuje charakterystyczny dla subskrypcji zamkniętej 

i otwartej mechanizm zapisu na akcje, lecz zawierana jest umowa o objęcie akcji.
1072

 Szczegóły oferty 

objęcia akcji są określone w uchwale spółki, a zatem pierwotna kompetencja do ustalenia jej treści 

przynależy do walnego zgromadzenia. Niemniej wybrane kwestie mogą zostać delegowane na zarząd 

albo radę nadzorczą. Dotyczy to ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminów otwarcia i zamknięcia 

subskrypcji (art. 432 § 2 pkt. 4 i 6 k.s.h.). Kodeks nie przewiduje ograniczeń co do kręgu adresatów 

oferty spółki w ramach subskrypcji prywatnej. Zazwyczaj jest ona kierowana do podmiotu, któremu 

nie przysługuje prawo poboru. Najczęściej jest nim inwestor strategiczny, dla którego potrzeb organi-

zowanie subskrypcji otwartej jest niecelowe i niefunkcjonalne. Teoretycznie jednak oferta spółki może 

być kierowana nie tylko do jednego, lecz do kilku podmiotów.
1073

 Konstytutywną cechą tego trybu jest 

przede wszystkim indywidualne zawieranie umowy (bądź umów) pomiędzy spółką a oblatem (lub 

oblatami). Zgodnie z art. 431 § 6 k.s.h. objęcie akcji w ramach subskrypcji prywatnej nie może zostać 

uzależnione od warunku lub terminu, co oznacza, że w razie ich zastrzeżenia znajdują zastosowanie 

reguły z art. 94 i art. 116 k.c. Zakaz uzależnienia objęcia akcji od warunku lub terminu sprawia, że do 

podpisania umowy o objęcie akcji nie może dojść przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału 

zakładowego, gdyż to uzależniałoby skuteczność umowy od nastąpienia tego ostatniego zdarzenia. W 

piśmiennictwie podkreśla się jednak, że hipoteza art. 431 § 6 k.s.h. nie dotyczy składanej przez spółkę 

oferty, która w konsekwencji może zostać złożona pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
1074

 

Jeżeli przyznać rację stanowisku, że oferta objęcia akcji może precyzować termin, w ciągu którego 

spółka jest nią związana, jak również najwcześniejszy możliwy termin jej przyjęcia przez oblata,
1075

 

                                                 
1072

 Charakter prawny oraz obligatoryjne elementy treści umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywat-

nej wywołują wątpliwości w piśmiennictwie. Za umowę nazwaną uznają ją S. Sołtysiński ([w:] S. Sołtysiński, A. 

Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 431, Nb 24, s. 1414) 

oraz M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 281. Przeciwko 

temu opowiada się A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2 uakt., Bydgoszcz–

Kraków 2006, s. 543. Nie wypowiedział się na ten temat M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyj-

nej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 431, Nb 91–96. Szerzej na temat umowy, zob. T. 

Swędzioł, Kilka uwag na temat umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, Rejent 2004, Nr 6. 

Wydaje się, że racja leży po stronie A. Szumańskiego. Brak jest podstaw, aby uznać tę umowę za nazwaną, gdyż 

ustawodawca nawet nie określił jej nazwy – zwrot „objęcie akcji” ma charakter potoczny, a termin „subskrypcja 

prywatna” stanowi określenie procedury objęcia nowych akcji w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyję-

cia przez adresata na piśmie (zob. art. 431 § 1 pkt 1). Zasadnym byłoby natomiast twierdzić, że jest to norma-

tywny typ umowy nienazwanej. Niezależnie od powyższego, zarysowana wątpliwość ma wymiar jedynie dok-

trynalny. 
1073

 W rezultacie, nie można wykluczyć, że oferta akcji w ramach subskrypcji prywatnej będzie stanowiła 

ofertę publiczną w myśl art. 3 OfertaPublU. Podobnie S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szu-

mański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 431, Nb 55, s. 1423. 
1074

 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 431, pkt 14, s. 

924; M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 

2009, art. 431, Nb 95. Por. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz 

KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 431, Nb 23, s. 1413. 
1075

 M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 

2009, art. 431, Nb 96. 
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teoretycznie nie ma przeszkód, aby zastrzec w jej treści warunek, w myśl którego oferta zaczyna obo-

wiązywać dopiero po upływie ustalonego czasu i po spełnieniu określonych kryteriów ekonomicz-

nych. 

 Za najważniejszą cechę przemawiającą za niemożnością potraktowania subskrypcji prywatnej 

za instytucję korespondującą z prawnoekonomicznymi założeniami programu opcji menedżerskich 

uznać należy okoliczność, że w jej ramach przedmiotem oferty spółki są akcje, a nie opcje nabycia 

akcji. Akcent w tej konstrukcji jest przeniesiony na sam moment emisji akcji, przez co nie przewiduje 

ona udogodnień dla osób posiadających uprawnienia opcyjne.
1076

 Ponadto, tego typu program skon-

struowany na jednej lub kilku(nastu) umowach musiałby zakładać albo jednorazowe podwyższenie 

kapitału zakładowego, co de facto eliminowałoby wykorzystanie uprawnienia prowokształtującego 

drzemiącego w opcji, albo musiałby wiązać się z wielokrotnym podwyższaniem kapitału, co stanowi-

łoby dużą niedogodność dla spółki. Każda z tych sytuacji stanowiłaby w zasadzie odwrócenie para-

dygmatu pay for performance tak, jak to miało już miejsce w przypadku subskrypcji otwartej. W kon-

sekwencji, podczas gdy nie ma przeszkód do uznania, że podwyższenie kapitału zakładowego w ra-

mach subskrypcji prywatnej może realizować cele różnorodnych systemów wynagrodzeń w akcjach, 

nie jest ono dopasowane do potrzeb programów opcyjnych zasadzających się na aprecjacji akcji, sta-

nowiącej instrument bazowy dla opcji akcyjnej.  

7.2.4. Podsumowanie 

 Podsumowując, w odniesieniu do wszystkich trybów zwykłego podwyższenia kapitału zakła-

dowego przeprowadzanych bez udziału podmiotów trzecich, tj. instytucji finansowych występujących 

w charakterze subemitenta, gwaranta bądź powiernika emisji, zasadnym wydaje się skonstruowanie 

ogólnego stanowiska o nieadekwatności zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego wobec zało-

żeń programu opcji menedżerskich. Warunkiem dokonania konstytutywnego wpisu podwyższenia 

kapitału do rejestru jest uprzednie objęcie akcji tworzących podwyższony kapitał zakładowy, co pro-

wadzi do powstania praw akcyjnych z chwilą rejestracji podwyższenia. W tych przypadkach, w chwili 

obejmowania akcji istnieje ryzyko, że podwyższenie kapitału nie zostanie wpisane do rejestru np. z 

powodu nieobjęcia minimalnej liczby akcji, niezgłoszenia podwyższenia do rejestru lub odmowy do-

konania wpisu przez sąd rejestrowy. W konsekwencji, procedura ta jest każdorazowo obarczona ryzy-

kiem, że prawa akcyjne nie powstaną.
1077

 Ponadto, z perspektywy funkcjonalnej wszystkie opcje w 

ramach zwykłego podwyższenia kapitału miałyby charakter opcji europejskiej, tj. wykonywanej w 

określonym dniu, co sprzeciwia się naturze wykorzystania instrumentów opcyjnych na potrzeby pro-

gramu opcji menedżerskich. W tym ostatnim przypadku, uprawnienie do realizacji opcji akcyjnych 

powinno przysługiwać na przestrzeni kilku lat, a decyzja odnośnie momentu wykonania opcji powinna 

spoczywać wyłącznie po stronie uprawnionego opcjobiorcy. 

 

                                                 
1076

 Na powyższą okoliczność zwrócono już trafnie uwagę w piśmiennictwie, zob. M. Romanowski, Warun-

kowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 283. 
1077

 Zob. M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., War-

szawa 2009, art. 448, Nb 1. 
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7.3. Program opcji menedżerskich a podwyższenie kapitału zakładowego ze środków 

spółki 

 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki to unormowana w art. 442–443 k.s.h. 

instytucja, w ramach której dochodzi do emisji nowych akcji („akcje gratisowe”) lub zwiększenie 

wartości nominalnych akcji dotychczasowych. Jej podstawowym celem jest kapitalizacja rezerw, a 

faktycznym skutkiem – przeniesienie określonych środków z wyszczególnionych w ustawie kapitałów 

rezerwowych utworzonych z zysku do kapitału zakładowego. Dochodzi w ten sposób do objęcia ich 

restrykcyjnym reżimem prawnym przewidzianym dla tego funduszu, a w efekcie ich bardziej „orga-

nicznego” związania ze spółką. Tą drogą walne zgromadzenie ogranicza sobie możliwość swobodne-

go rozporządzania ustaloną częścią zysku spółki, uniemożliwiając przykładowo przeznaczenie jej na 

wypłatę w formie dywidendy. Jak wynika z brzmienia art. 442 § 3 i art. 443 k.s.h. omawiany tryb 

podwyższenia kapitału zakładowego ma zamknięty zakres podmiotowy, jak subskrypcja zamknięta z 

art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. Instytucja ta jest adresowana wyłącznie do dotychczasowych akcjonariuszy, 

którym akcje sfinansowane ze środków spółki przysługują pro rata posiadanych przez nich udzia-

łów.
1078

 Wymaga podkreślenia, że przepis art. 443 k.s.h. precyzujący zakres podmiotowy podwyższe-

nia kapitału ze środków spółki ma charakter bezwzględnie obowiązujący. W związku z tym słusznie 

podkreśla się w doktrynie, że statut spółki nie może modyfikować normy art. 443 § 1 k.s.h., oraz, że 

nie znajdują w tym przypadku zastosowania przepisy o prawie poboru.
1079

 Nie jest bez znaczenia, że 

omawianej formuły nie można wykorzystać w ramach kapitału docelowego oraz warunkowego pod-

wyższenia kapitału zakładowego. 

 Zważywszy, że krąg uczestników podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki jest 

ograniczony do akcjonariuszy, instytucja ta nie znajdzie zastosowania na potrzeby programu opcji 

menedżerskich. Niezależnie od tego wypada nadmienić, że koncepcja sponsorowania emisji kosztem 

akcjonariuszy tak czy inaczej stoi w sprzeczności z ideą pay for performance. 

7.4. Program opcji menedżerskich w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego 

7.4.1. Natura instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

 Istnieje wiele argumentów przemawiających na rzecz stanowiska, że to właśnie instytucja 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stwarza najlepsze warunki prawnoekonomiczne 

oraz spełnia założenia funkcjonalne na potrzeby realizacji uprawnień z opcji nabycia akcji w ramach 

programu opcji menedżerskich.
1080

 Przyczyniają się do tego immanentne cechy tego trybu podwyższe-

                                                 
1078

 Podobnie A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2 uakt., Bydgoszcz–

Kraków 2006, s. 571; M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 

k.s.h., Warszawa 2009, art. 442, Nb 1; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, War-

szawa 2009, art. 443, pkt 1, s. 963. 
1079

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 442, Nb 1, s. 1511, oraz Nb 8, s. 1513. 
1080

 Instytucja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego doczekała się w polskim piśmiennictwie 

pogłębionego studium monograficznego (zob. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowe-

go, Warszawa 2004), a jej procedura została szczegółowo przeanalizowana pod kątem prawnym i praktycznym 

(zob. M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 

2009, art. 448–453). W konsekwencji, założeniem niniejszych rozważań nie jest kompletne przedstawienie me-
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nia kapitału. Charakter wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowe-

go eliminuje ryzyko, że podwyższenie kapitału zakładowego nie dojdzie do skutku.
1081

 Rozwiązanie, 

zgodnie z którym wpis poprzedza objęcie akcji i nabycie praw akcyjnych stanowi odwrócenie newral-

gicznego punktu w chronologii procesu podwyższania kapitału. Jest to widoczne zwłaszcza podczas 

konfrontacji z wszystkimi typami zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w granicach 

kapitału docelowego. W ich ramach wymogiem zarejestrowania podwyższenia kapitału jest uprzednie 

objęcie składających się na nie akcji. Do uchwały w przedmiocie zwykłego podwyższenia kapitału 

spółka obowiązana jest dołączyć m.in. spis nabywców akcji ze wskazaniem liczby akcji przypadają-

cych na każdego z nich oraz wysokość uiszczonych wpłat (art. 441 § 1 pkt 3 k.s.h.). Prawa akcyjne 

powstają jednak dopiero z chwilą dokonania konstytutywnego wpisu do rejestru. Do tego momentu 

osoba uprawniona nie może być pewna, że stanie się właścicielem danego ułamka praw udziałowych. 

Tymczasem warunkowe podwyższenie kapitału zakłada, że nabycie praw z akcji następuje z chwilą 

wydania przez spółkę dokumentów akcji lub, w przypadku zdematerializowanych papierów warto-

ściowych, zapisania ich na rachunku papierów wartościowych (art. 452 § 1 w zw. art. 451 § 2 k.s.h.). 

                                                                                                                                                         
chanizmu przeprowadzania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, lecz wskazanie jak program 

opcji menedżerskich wpisuje się mutatis mutandis w ramy tej konstrukcji prawnej oraz jakie są w tym kontek-

ście jej zalety oraz niedoskonałości. 
1081

 Charakter prawny wpisu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest przedmiotem 

sporu w literaturze prawniczej. Część doktryny (np. A. Kidyba, A. Michalik, A. Mikuła) uważa, że ma on charak-

ter deklaratywny, natomiast inni autorzy (np. M. Romanowski, M. Goszczyk) opowiadają się za jego konstytu-

tywną naturą. Zdaniem S. Sołtysińskiego wpis podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warun-

kowego ma charakter deklaratywny, o czym stanowi norma art. 452 § 2 k.s.h., zgodnie z którą uaktualnienie 

wpisu kapitału zakładowego dokonywa się na podstawie zgłaszanych przez zarząd do sądu rejestrowego wyka-

zów akcji objętych w danym roku. Ta wypowiedź pozostaje w związku z komentarzem, że wpis uchwały (o 

warunkowym podwyższeniu – przyp. J.D.) ma charakter konstytutywny i wskutek jej zarejestrowania dochodzi 

do zmiany statutu. A. Kidyba stwierdza, że wpis uchwały ma znaczenie jedynie deklaratoryjne, gdyż uchwała 

zgłaszana do rejestru nie oznacza jeszcze podwyższenia i ma znaczenie informacyjne. M. Romanowski podnosi 

jednak, że wpis do rejestru tworzy określony stan prawny i jest warunkiem niezbędnym przekształcenia podwyż-

szenia warunkowego w definitywne, a brak jego zgłoszenia uniemożliwia dokonanie wpisu. Zob. S. Sołtysiński 

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 

448, Nb 2, s. 1556 oraz art. 450, Nb 2; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, wyd. 5, War-

szawa 2007, art. 450, pkt 1, s. 730; M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warsza-

wa 2004, s. 90 oraz 293; M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 

k.s.h., Warszawa 2009, art. 448, Nb 1. Wydaje się, że każda ze stron używa trafnych argumentów dla opisania 

sytuacji prawnej wynikłej ze zgłoszenia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału, a wątpliwości odno-

śnie charakteru tego zdarzenia nie mają zbyt dużego znaczenia doktrynalnego z uwagi na ścisłe uregulowanie 

jego skutków przez ustawodawcę. Odnosząc się jednak do powyższej kwestii wypada stwierdzić, że warunkowe 

podwyższenie kapitału zakładowego jest złożoną sytuacją prawną, w ramach której wyróżnić można kilka 

kształtujących ją zdarzeń. Pierwszym z nich jest podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału, a w 

efekcie jej wpis do KRS, a czym innym wpis samych podwyższeń kapitału w toku sukcesywnego wykonywania 

praw do objęcia akcji. W tym sensie, na początkowym etapie konstytutywny skutek wywołuje wpis zatwierdza-

jący podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu. Jednak, sam wpis definitywnego podwyższenia kapitału 

ma charakter jedynie deklaratywny, gdyż w praktyce nie wywołuje skutków prawnych. Należy bowiem zauwa-

żyć, że w wyniku samego podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału nie dochodzi do zmiany 

treści statutu spółki ani o podwyższenie definitywne, ani nawet warunkowe. Odesłania z art. 449 § 1 do art. 445 

§ 1 k.s.h. nie należy odczytywać jako nakazu zmiany treści statutu o kapitał warunkowy (zob. M. Rodzynkiewicz, 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 449, pkt 3, s. 984). Po drugie, sama 

uchwała o warunkowym podwyższeniu nie wywołuje skutku, jeżeli w rzeczywistości nie zostaną następnie wy-

konane przyznane prawa do objęcia akcji. Natomiast, nie można mieć wątpliwości, że konstytutywny skutek ma 

wydanie dokumentów akcji lub zapis na rachunku papierów wartościowym, po czym następuje deklaratywny 

wpis definitywnego podwyższenia kapitału zakładowego. 
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Tym samym jest ono niezależne od wcześniej dokonanego i zarejestrowanego warunkowego podwyż-

szenia kapitału. 

 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego kładzie równie silny nacisk na przyznanie 

praw do objęcia akcji umożliwiających realizację celów wymienionych enumeratywnie w art. 448 § 2 

k.s.h., co na etap samej emisji akcji. W efekcie, akcenty rozłożone są tu inaczej niż w przypadku zwy-

kłego podwyższenia kapitału zakładowego. Centralnym punktem i conditio sine qua non warunkowe-

go podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji w sytuacjach o ściśle przewidzianym, 

zamkniętym zakresie przedmiotowym oraz formalnie zamkniętym zakresie podmiotowym.
1082

 Jak 

celnie zauważono w literaturze przedmiotem oferty w warunkowym podwyższeniu kapitału zakłado-

wego są prawa objęcia akcji (akcje warunkowe).
1083

 

 Konsekwencją zamkniętego zakresu przedmiotowego warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego jest konstatacja, że instytucja ta nie może zostać wykorzystana w żadnym innym celu niż 

wskazany w art. 448 k.s.h.
1084

 Stąd, jeżeli sprawę rozpatrywać jedynie w ujęciu formalnoprawnym, na 

gruncie legis latae błędną byłaby teza, w myśl której bezpośrednim celem uchwalenia warunkowego 

podwyższenia może być realizacji programu motywacyjnego. Niemniej, w ujęciu celowościowym, 

funkcjonalnym oraz prakseologicznym, nie można mieć żadnych wątpliwości, że warunkowe podwyż-

szenie kapitału zakładowego może pełnić taką rolę. Zważywszy na przeprowadzone wcześniej rozwa-

żania dotyczące natury jurydycznej warrantów subskrypcyjnych, uzasadnionym jest twierdzić, że in-

stytucja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego umożliwia kreację uprawnień opcyjnych 

ucieleśnionych w papierach wartościowych zamiennym lub na okaziciela, uprawniających do zapisu 

lub objęcia akcji (art. 453 § 2 k.s.h.). Konstrukcja prawna emisji warrantu subskrypcyjnego dozwala 

nadto zastrzeżenie terminu oraz warunków wykonania prawa z warrantu (art. 449 § 1 pkt 3 k.s.h.), co 

odpowiada założeniom budowy stock option. Również w uchwale o emisji warrantów subskrypcyj-

nych może zostać zawarty warunek wykonania prawa z warrantu, a możliwość zastrzeżenie terminu 

wynika expressis verbis z ustawy (art. 453 § 3 pkt 4 k.s.h.). Wymaga podkreślenia, że w doktrynie nie 

budzi wątpliwości wniosek, w myśl którego warrant jest szczególnym rodzajem opcji zakupu akcji 

(call).
1085

 

 Pochodną rozdziału momentu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego od mogące-

go nastąpić później podwyższenia definitywnego jest uniezależnienie powodzenia emisji od osiągnię-

cia określonego pułapu objęcia akcji. Powyższe prowadzi do indywidualizacji sytuacji prawnej osób 

                                                 
1082

 Zakres podmiotowy warunkowego podwyższenia kapitalu zakładowego jest zamknięty, lecz tylko for-

malnie. Pomijając emisję akcji w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności przysługujące okre-

ślonym osobom z tytułu nabytych uprawnień do udzialu w zysku spółki (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.), uchwała o 

warunkowym podwyższeniu może zostać skierowana do posiadaczy obligacji z prawiem pierwszeństwa, za-

miennych oraz warrantów subskrypcyjnych. Kodeks nie ustanawia jednak żadnych ograniczeń wobec kręgu 

podmiotów mogących stać się posiadaczami tych instrumentów, w efekcie czego zakres podmiotowy analizowa-

nej instytucji jest zamknięty jedynie z formalnego punktu widzenia. 
1083

 Por. stanowisko, w myśl którego „Obejmując akcje w kapitale warunkowym uprawniony, z cywilno-

prawnego punktu widzenia, nie tyle przyjmuje ofertę objęcia akcji złożoną mu przez spółkę, ale realizuje przy-

znane mu podmiotowe prawo objęcia akcji o normatywnej postaci roszczenia.”. Tak M. Romanowski, Warun-

kowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 283. 
1084

 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2007, art. 448, pkt 1, s. 715. 
1085

 Tak słusznie A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 27; M. Romanowski, Wa-

runkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 309 oraz przywołana tam literatura; M. Mi-

chalski, Natura jurydyczna warrantów subskrypcyjnych, PPH 2004, Nr 5, s. 30. 
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uprawnionych w ramach warunkowego podwyższenia. W następstwie, w przypadku spełnienia za-

strzeżonych warunków i terminów każda osoba może dokonywać swobodnej oceny o wykonaniu 

przysługującego jej prawa do objęcia akcji w oparciu o ekonomiczną opłacalność transakcji ocenianą z 

jej perspektywy, swoją sytuację materialną, możliwości i potrzeby.
1086

 Co więcej, warunkowe pod-

wyższenie kapitału zakładowego może zostać zaprojektowane na tyle elastycznie, że proces wykony-

wania uprawnień może następować sukcesywnie, w transzach różnej wielkości wraz z upływem czasu, 

nawet na przestrzeni dziesięciu lat. W końcu, uprawnienie do przeprowadzenia tego trybu emisji akcji 

przysługuje wyłącznie walnemu zgromadzeniu i nie może zostać delegowane na inny organ. 

 Podsumowując, za słusznością stanowiska, w myśl którego warunkowe podwyższenie kapita-

łu zakładowego stanowi instytucję realizującą założenia programu opcji menedżerskich w prawie pol-

skim w sposób najbardziej adekwatny, przemawiają jej konstytutywne cechy, czyli: 

(1) podjęcie i dokonanie wpisu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego do 

rejestru sądowego przed nabyciem praw akcyjnych; 

(2) zróżnicowanie momentu warunkowego i definitywnego podwyższenia kapitału zakładowego; 

(3) uniezależnienie emisji od osiągnięcia określonego (minimalnego, maksymalnego, skonkretyzo-

wanego) pułapu objęcia akcji; 

(4) możliwość elastycznego modelowania kręgu osób uprawnionych z praw do objęcia akcji, a na-

stępnie uczestników programu emisji akcji; 

(5) umożliwienie kreacji uprawnień opcyjnych do objęcia akcji; 

(6) uniezależnienie sytuacji prawnej uprawnionych z opcyji; 

(7) umożliwienie zastrzegania warunków i terminów w ramach uprawnień opcyjnych; 

(8) umożliwienie sukcesywnego wykonywania uprawnień opcyjnych, również „cząstkowo”, tj. w 

kilku transzach; 

(9) umożliwienie wykonywania uprawnień opcyjnych na przestrzeni długiego czasu, sięgającego 

nawet dziesięciu lat. 

 W pełni uzasadnione jest określenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego mia-

nem „instytucji kapitału zakładowego specjalnego przeznaczenia”.
1087

 W świetle powyższych argu-

mentów, nie można mieć wątpliwości, że jednym z bardziej „specjalnych” przeznaczeń tego trybu jest 

właśnie realizacja programów opcji menedżerskich. Słuszność tej konstatacji w pełni potwierdza ana-

liza dokumentów wdrażających systemy wynagrodzeń motywacyjnych w spółkach publicznych. 

7.4.2. Procedura uchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

programu opcji menedżerskich 

7.4.2.1. Uchwała w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych 

7.4.2.1.1. Moment podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych 

 Procedura uchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została szczegóło-

wo unormowana przez ustawodawcę. Niemniej realizacja celów i założeń programu opcji menedżer-

                                                 
1086

 Zob. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 274. 
1087

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH, t. II, Warszawa 1996, art. 432, 

Nb 30, s. 941; M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 88. 
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skich przy wykorzystaniu tego trybu wymaga zastosowania odpowiednio zaprojektowanych rozwią-

zań prawnoekonomicznych, co do których decyzja należeć będzie w ostateczności do spółki. Analiza 

tego mechanizmu zostanie przeprowadzona w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawnia-

jących do objęcia akcji, gdyż, jak wywiedziono wcześniej, instrumenty te są najbardziej zbliżone do 

wyizolowanej opcji kupna akcje ucieleśnionej w papierze wartościowym.
1088

 

 Wstępnym zagadnieniem wymagającym rozpatrzenia jest chronologiczna kolejność czynności 

dokonywanych w ramach programu opcji menedżerskich opartego na konstrukcji warunkowego pod-

wyższenia. Prawodawca nie wskazał bowiem jednoznacznie, która czynność powinna zostać dokona-

na jako pierwsza: podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu czy też emisja warrantów sub-

skrypcyjnych. Na gruncie k.s.h. sprawa wbrew pozorom nie jest oczywista. Zgodnie z art. 448 § 2 pkt 

3 k.s.h., uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest podejmowana w  c e l u  

przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych unormowanych w art. 

453 § 2 k.s.h. Natomiast z brzmienia art. 453 § 2 k.s.h. wynika, że warranty subskrypcyjne to papiery 

wartościowe emitowane przez spółkę w  c e l u  podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepi-

sami rozdziału IV k.s.h., a więc co do zasady w ramach warunkowego podwyższenia kapitału oraz 

kapitału docelowego. Z przytoczonego unormowania wynika w uproszczeniu, że instytucja warunko-

wego podwyższenia jest wykorzystywana w celu umożliwienia wykonania uprawnień przez posiada-

czy warrantów subskrypcyjnych, które mogą być emitowane przez spółkę w celu realizacji tej właśnie 

instytucji, co na pierwszy rzut oka nasuwa podejrzenie odnośnie stworzenia przez ustawodawcę błęd-

nego koła pośredniego.
1089

 Powyższa kwestia wywołuje wątpliwości w doktrynie, również w odniesie-

niu do sytuacji stypizowanych w art. 448 § 2 pkt 1 k.s.h. (posiadacze obligacji) oraz w art. 448 § 2 pkt 

2 k.s.h. (udziały w zysku).
1090

 Efektem niejasności przepisów są rozbieżne rozwiązania w praktyce 

                                                 
1088

 Z uwagi na powyższe osobne rozważania nie będą poświęcane szczególnym uwarunkowaniom dotyczą-

cym obligacji z prawem pierwszeństwa lub zamiennych. Por. rozważania na temat charakteru prawnego warran-

tów i obligacji w pkt. 6.5.  
1089

 Szerzej na temat błędu błędnego koła pośredniego w odniesieniu do zasad poprawności definicji, zob. Z. 

Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 26., Warszawa 2006, s. 52–53. 
1090

 Zdaniem S. Sołtysińskiego uprawnienia osób, o których mowa w art. 448 § 2 k.s.h. powinny zostać wy-

kreowane najpóźniej na tym samym walnym zgromadzeniu, na którym podejmuje się uchwałę o kapitale warun-

kowym, za czym przemawiać mają ewentualne trudności w określeniu kręgu podmiotów uprawnionych do obję-

cia akcji (zob. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, 

wyd. 2, Warszawa 2008, art. 448, Nb 4, s. 1557). Wypowiedź J. Frąckowiaka należy prawdopodobnie interpre-

tować, jako dopuszczenie możliwości podjęcia uchwały o emisji obligacji przed oraz po warunkowym podwyż-

szeniu kapitału zakładowego (por. „Uchwała o emisji tego rodzaju obligacji (o których mowa w art. 448 § 2 pkt 

1 k.s.h. – przyp. J.D.) musi być zatem podejmowana już wtedy, gdy walne zgromadzenie podjęło uchwałę o 

kapitale warunkowym, ta ostatnia uchwała może być podjęta wprawdzie po uchwale w sprawie obligacji, ale w 

takim czasię, aby możliwa była realizacja prawa z obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.”, zob. J. 

Frąckowiak [w:] W. Pyzioł (red.), Komentarz KSH, Warszawa 2008, art. 448, pkt 8, s. 933). M. Romanowski 

zdaje się uważać, że podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału powinno poprzedzić emisję war-

rantów suskrypcyjnych (M. Romanowski, Papiery wartościowe emitowane w serii a pojęcie oferty publicznej, 

PPH 2007, Nr 3, s. 4). Podobne stanowisko zajmuje M. Michalski, powołujący się na skorelowanie warrantów 

subskrypcyjnych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (zob. M. Michalski [w:] System Prawa 

Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 721, Nb 9). 

Tego samego zdania jest M. Goszczyk, argumentujący, że uchwała o warunkowym podwyższeniu jest podejmo-

wana w celu przyznania praw do objęcia akcji, co oznacza, że nie mogą być one przyznawane przed jej podję-

ciem. (zob. M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., War-

szawa 2009, art. 448, Nb 9–10). Za koniecznością podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji i warunkowym 

podwyższeniu w jednej uchwale opowiada się W. Popiołek [w:] J.A. Strzępka, P. Pinior, W. Popiołek, H. Urbań-

czyk, E. Zielińska, Komentarz KSH, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 449, Nb 2, s. 1296. 
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polskich spółek.
1091

 Wątpliwość w tak przedstawionej kwestii sprowadza się do odpowiedzi na pyta-

nie, czy uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać podjęta w celu 

przyznania praw do objęcia akcji przyszłym posiadaczom warrantów (oraz przyszłym obligatariu-

szom). 

 Wstępnego wniosku w tak przedstawionej kwestii dostarcza wykładnia językowa normy art. 

448 § 2 k.s.h. wskazująca, że celem podjęcia uchwały jest przyznanie praw do objęcia akcji w warun-

kowym podwyższeniu posiadaczom warrantów, czyli osobom, które posiadają te papiery wartościowe 

(oraz obligatariuszom obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa). Chodzi więc o osoby, które w 

momencie podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu mają już status posiadacza warrantów 

subskrypcyjnych. Stąd, pewnym scenariuszem jest rozwiązanie, w ramach którego w pierwszej kolej-

ności zostaną wyemitowane warranty subskrypcyjne, a następnie walne zgromadzenie zadecyduje o 

warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w celu umożliwienie wykonania uprawnień z tych 

papierów wartościowych. Konstrukcja taka jest w pełni usprawiedliwiona przy założeniu, że emisja 

warrantów subskrypcyjnych jest dokonywana w celu realizacji warunkowego podwyższenia. 

 Wydaje się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby omawiany mechanizm skonstruować 

również w odwrotnej kolejności. W takiej sytuacji uchwała o kapitale warunkowym powinna stano-

wić, że podwyższenie dokonywa się w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów 

subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z uchwałą o warunkowym podwyższeniu i 

na jej podstawie. Co więcej, wariacje na temat możliwości ukształtowania kolejności zdarzeń w toku 

badanej procedury, prowadzą do wniosku, że niewykluczona jest emisja warrantów poprzedzająca 

uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, w ramach której same warranty będą 

oferowane przez spółkę dopiero po rejestracji wspomnianej uchwały. Niezależnie od powyższego, 

wspomniane uchwały są ze organicznie powiązane, gdyż do zgłoszenia warunkowego podwyższenia 

do rejestru zarząd obowiązany jest dołączyć uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie emisji warran-

tów subskrypcyjnych (art. 450 § 1 pkt 4 k.s.h.). Ponadto, każda z trzech opcji będzie wymagać doko-

nywania czynności ściśle powiązanych z poszczególnymi uchwałami, zwłaszcza w przedmiocie wyłą-

czenia prawa poboru. Powyższy wywód prowadzi jednak do wniosku, że unormowania wynikające z 

art. 448 § 2 w zw. z art. 453 § 2 k.s.h. nie należy oceniać jako błędnego koła pośredniego, lecz jako 

świadomy zabieg ustawodawcy mający na celu uelastycznienie sekwencji zdarzeń w warunkowym 

podwyższeniu kapitału zakładowego. 

7.4.2.1.2. Wymagana większość głosów 

 W sytuacji, gdy spółka podejmuje uchwałę o emisji warrantów subskrypcyjnych w pierwszej 

kolejności, teoretycznie do jej uchwalenia wymagana będzie bezwzględna większość głosów, jeżeli 

                                                 
1091

 Jedynie tytułem przykładu można wskazać, że zasadniczo ta sama kwestia została odmiennie rozstrzy-

gnięta przez dwie małopolskie spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie Alma Market S.A. z 25.7.2008 r. w 

pierwszej kolejności uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (uchwała nr 29), po czym pod-

jęło uchwałę nr 30, zgodnie z którą spółka miała wyemitowac warraty subskrypcyjne po wpisaniu „zmiany wa-

runkowego podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców”. Odmienne rozwiązanie przyjęła 

spółka Vistula S.A., której walne zgromadzenie w dn. 30.6.2009 r. w ramach jednej uchwały (nr 27/06/2009) 

zadecydowało na początku o emisji warrantów subskrypcyjnych, a następnie warunkowo podwyższyło kapitał 

zakładowy. 
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statut spółki nie zastrzega inaczej, o czym stanowi zasada ogólna z art. 414 k.s.h.
1092

 Jednak praktycz-

nie, z uwagi na konieczność wyłączenia przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa 

poboru warrantów subskrypcyjnych (zob. pkt 7.4.2.1.10), ich emisja będzie musiała uzyskać poparcie 

większości co najmniej czterech piątych głosów (art. 433 § 6 w zw. z art. 443 § 2 k.s.h.). Powyższy 

wymóg należy uznać za jeden z najważniejszych filarów systemu ochrony prawnej akcjonariuszy wy-

rażających zgodę na wdrożenie programu opcji menedżerskich opartego na instytucji warrantów sub-

skrypcyjnych. 

7.4.2.1.3. Charakterystyka ogólna treści uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych 

 Podstawę prawną emisji warrantów subskrypcyjnych stanowi uchwała walnego zgromadzenia, 

któremu kompetencje w tej materii przyznaje art. 393 pkt 5 k.s.h. Jest to przepis imperatywny, stąd za 

sprzeczną z prawem uznać należy delegowanie przez walne zgromadzenie uprawnienia do emisji war-

rantów subskrypcyjnych na inny organ spółki. Takie rozwiązanie służy zresztą zabezpieczeniu intere-

su spółki podczas realizacji programu opcji menedżerskich. W przeciwieństwie do obligacji zamien-

nych emisja warrantów subskrypcyjnych nie wymaga zmiany statutu. Zgodnie z art. 453 § 3 k.s.h. 

uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać (i) uprawnionych do objęcia warran-

tów subskrypcyjnych; (ii) cenę emisyjną tych papierów wartościowych lub sposób jej ustalenia, jeżeli 

mają być emitowane odpłatnie; (iii) liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny; oraz 

(iv) termin wykonania praw z warrantu, który nie może być dłuższy od dziesięciu lat. Zakres przed-

miotowy tego przepisu nie jest kompletny, gdyż przedmiotem uchwały o emisji warrantów musi być 

jeszcze co najmniej (v) sprecyzowanie ilości emitowanych warrantów subskrypcyjnych; (vi) oznacze-

nie, czy emitowane są warranty imienne czy na okaziciela; (vii) formy emisji warrantów subskrypcyj-

nych, tzn. ustalenia czy papiery te są wystawiane w formie dokumentu bądź zdematerializowane; (viii) 

ceny emisyjnej akcji bądź sposobu jej ustalenia; jak również (ix) warunków, pod jakimi prawo do 

objęcia akcji z warrantu może zostać wykonane. 

O ile dwa ostatnie zagadnienia mogą zostać unormowane w uchwale o warunkowym podwyż-

szeniu, należy uznać, że wszystkie wymienione wcześniej punkty stanowią konstytutywne elementy 

prawa z warrantu.
1093

 Opisany zakres treści uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych uprawnia do 

stwierdzenia, że de lege lata na etapie podejmowania tej uchwały spełnione są pośrednio zasadnicze 

wymogi stawiane przez art. 6.2. zalecenia 2004/913/WE, mające na cel zabezpieczenie interesu spółki 

podczas wdrażania systemu wynagrodzeń kapitałowych. Szczególny walor należy przyznać obowiąz-

kowi wskazania warunków, pod jakimi prawo do objęcia akcji z warrantu może zostać wykonane, 

                                                 
1092

 Należy przy tym zwrócić uwagę na niekonsekwencję ustawodawcy wymagającego dla emisji obligacji 

zamiennych i z prawem pierwszeństwa w ramach procedury warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

większości trzech czwartych głosów (art. 415 § 1 k.s.h.). Zasadne wydaje się sformułowanie postulatu de lege 

ferenda, aby normą art. 415 § 1 k.s.h. objąć również emisję warrantów subskrypcyjnych. 
1093

 W literaturze wyrażono pogląd, zgodnie z którym oznaczenie ceny emisyjnej akcji lub sposobu jej usta-

lenia należy uznać za obligatoryjny składnik treści prawa z warrantu subskrypcyjnego (tak M. Goszczyk, Zmiany 

statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 453, Nb 24). Uwa-

żam, że pogląd ten jest trafny przy zastrzeżeniu, że dopuszcza on zamieszczenie w uchwale o emisji warrantów 

odesłania do stosownego postanowienia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego lub pod-

stanowienia regulaminu programu opcji menedżerskich. Należy bowiem odnotować, że w przypadku niektórych 

motywacyjnych systemów wynagrodzeń kapitałowych metoda ustalenia ceny emisyjnej akcji może być oparta o 

rozbudowaną formułę ekonomiczną lub wzór matematyczny. 
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gdyż w efekcie powinny zostać podane wszystkie kryteria indywidualne i ekonomiczne wykonania 

opcji menedżerskiej. Niemniej, polskie prawo nie wymaga w tym przypadku podawania informacji na 

temat mechanizmów wszelkich późniejszych zmian w cenie wykonania uprawnienia opcyjnego, co 

może prowadzić do wniosku, że możliwość taka została przez ustawodawcę wyłączona, jeżeli cena 

została oznaczona w sposób stały. 

Wymaga natomiast podkreślenia, że przepisy k.s.h. nie wprowadzają istotnych wymogów z 

zalecenia 2009/385/WE, aby uprawnienia z opcji akcyjnych nie mogły być wykonywane przed upły-

wem trzech lat od ich przyznania oraz, aby ich realizacja była powiązana z określonymi z góry, wy-

miernymi wskaźnikami (art. 4 zalecenia 2009/385/WE). Na tym odcinku zachodzi rozbieżność między 

regulacją polską a rozwiązaniami z przeanalizowanych jurysdykcji zagranicznych. 

7.4.2.1.4. Krąg osób uprawnionych 

 Krąg podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych może zostać wskaza-

ny na kilka sposobów. Przychylając się do słusznego zapatrywania, w myśl którego nie istnieje po-

trzeba imiennej identyfikacji posiadaczy warrantów,
1094

 należy dążyć do osiągnięcia równowagi po-

między „względnym luzem” pozostawionym przez ustawodawcę, zgodnością z literą prawą, założe-

niami programu motywacyjnego, jak również postulatem ochrony interesu spółki oraz pozbawianych 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nie ma przeszkód, aby uchwała o emisji warrantów 

subskrypcyjnych stwierdzała, że uprawnionymi do nabycia tych papierów wartościowych będą przed-

stawiciele kadry kierowniczej spółki oraz osoby posiadające szczególne znaczenie dla jej rozwoju, 

zakwalifikowani do uczestnictwa w danym programie opcji menedżerskich wprowadzonym na mocy 

konkretnej uchwały walnego zgromadzenia, zgodnie z zasadami regulaminu programu, względnie 

wskazane przez władny do tego podmiot, np. na podstawie listy uczestników przygotowanej przez 

radę nadzorczą. 

 Należy jednak zaznaczyć, że w tym miejscu uwidacznia się zasadniczy rozdźwięk pomiędzy 

polską regulacją programów opcyjnych a unormowaniem wynikającym z § 192 ust. 2 pkt 3 AktG bądź 

z art. 4 ust. 4 zalecenia 2009/385/WE, przewidujących, że opcje na akcje nie powinny wchodzić w 

skład wynagrodzenia członków organów nadzorczych. W konsekwencji przyjęcia przez polskiego 

ustawodawcę w art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h. formalnego kryterium przyznania prawa do objęcia akcji dla 

posiadaczy warrantów subskrypcyjnych i przy uwzględnieniu, że nie ma przeszkód, aby był nim czło-

nek rady nadzorczej, należy stwierdzić, że de lege lata nie zostało wykluczone uczestnictwo nadzor-

ców spółki w programach opcji menedżerskich realizowanych w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału.
1095
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 Podobnie S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. 

III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 453, Nb 13, s. 1587. 
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 Za możliwością uczestnictwa członków rady nadzorczej w programie opcji menadżerskich opowiada się 

M. Spyra [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 2B, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007, 

pkt 1.6.10.1., s. 411, Nb 672. Zob. również A. Rachwał [w:] K. Kohutek A. Rachwał M. Spyra M. Wyrwiński, 

Spółka akcyjna i spółka komandytowo–akcyjna, Warszawa 2005, s. 201–202. Por. A. Chłopecki, Płacić za do-

datkową pracę i kwalifikacje, PCG 2010, nr 2, s. 36. Na temat programów opcji menadżerskich dla członków 

rady nadzorczej w Polskich spółkach giełdowych, zob. również: Za co, ile, komu, w jakiej formie – płacić 

członkom rad nadzorczych, PCG 2010, Nr 1, s. 33. 
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7.4.2.1.5. Cena warrantów subskrypcyjnych 

 Zgodnie z art. 453 § 3 pkt 2 k.s.h., spółka może emitować warranty subskrypcyjne nieodpłat-

nie lub odpłatnie. Wykładnia systemowa przywołanej normy w świetle przepisów k.s.h. dotyczących 

innych papierów wartościowych prowadzi do wniosku, że warranty subskrypcyjne są papierami war-

tościowymi b e zn o mi n a ł o w y mi , czyli nieposiadającymi ceny nominalnej.
1096

 Nie oznacza to jed-

nak, że nie mogą one posiadać ceny emisyjnej. W przypadku odpłatnej emisji warrantów subskrypcyj-

nych, uchwała powinna wskazywać właśnie ich cenę emisyjną lub metodę jej ustalenia. Cenę emisyjną 

warrantu subskrypcyjnego należy odróżnić od ceny emisyjnej akcji nabywanej w wykonaniu prawa do 

objęcia akcji inkorporowanego w warrancie. Rozróżnienie to ma szczególne znaczenie w przypadku 

programów opcji menedżerskich, gdyż w jego zakresie te zmienne posiadają fundamentalne znaczenie 

oraz są ze sobą funkcjonalnie powiązane. Do wniesienia wkładu na pokrycie ceny akcji obejmowanej 

przez posiadacza warrantu subskrypcyjnego stosuje się zasady ogólne. Może więc to nastąpić w for-

mie pieniężnej lub niepieniężnej. 

 Regulacja ustawowa stwarza kilka możliwości ustalenia ceny emisyjnej akcji nabywanej w 

ramach opcji menedżerskiej opartej o konstrukcję warrantu subskrypcyjnego. W ramach jednego spo-

sobu, cena emisyjna warrantu subskrypcyjnego może stanowić cenę nabycia bądź wykonania opcji 

nabycia akcji. Oznacza to, że wykonanie inkorporowanego w warrancie subskrypcyjnym prawa do 

objęcia akcji odbywa się b e z k o s z t o w o , co będzie miało miejsce, gdy mechanizm emisji akcji za-

kłada zaliczenie ceny emisyjnej warrantu na poczet ceny nabycia akcji. W tym przypadku najważniej-

szym zadaniem organizatora programu opcji menedżerskich jest ustalenie ceny emisyjnej warrantu 

subskrypcyjnego na właściwym poziomie.  

 W odmiennym wariancie, warranty subskrypcyjne emitowane są bezpłatnie natomiast ciężar 

nadania emisji charakteru motywacyjnego jest położony na etap emisji akcji „warunkowych” (bądź 

„opcyjnych”) i metodę oznaczenia ceny emisyjnej. Zagadnienie to zostanie omówione podczas analizy 

treści uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (pkt 7.4.2.2.3).
1097
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 Zważywszy na analogiczny charakter uprawnienia drzemiącego w warrancie subskrypcyjnym z kon-

strukcją prawa ucieleśnionego w obligacji z prawem pierwszeństwa, rację należy przyznać poglądowi, zgodnie z 

którym jedną z przyczyn wprowadzenia warrantu subskrypcyjnego w ramy konstrukcji warunkowego podwyż-

szenia jest umożliwienie kreacji stypizowanego papieru wartościowego, który nie musi mieć wartości nominal-

nej lub emisyjnej. Tak słusznie M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 

2004, s. 135. Stanowisko o beznominałowej naturze warrantów subskrypcyjnych podkreśla również M. Michal-

ski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 

2006, s. 724, Nb 9. 
1097

 Odmiennie M. Michalski, który twierdzi, że warranty subskrypcyjne z prawem do objęcia akcji (tj. emi-

towane w ramach warunkowego podwyższenia) nie mogą być emitowane bezpłatnie, a uchwała o emisji musi 

określać ich cenę emisyjną (Por. M. Michalski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów warto-

ściowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 724, Nb 9). Brak jest podstaw dla przyjęcia takiego 

zapatrywania, o czym najlepiej przekonuje praktyka niemal powszechnych i zgodnych z prawem emisji warran-

tów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia, jak również wiele rozwiązań w zakresie relacji 

pomiędzy ceną warrantu subskrypcyjnego, prawem objęcia akcji a akcją warunkową. Niesłuszne byłoby przyję-

cie, że sytuację uprawnionego z warrantu subskrypcyjnego uprawniającego do objęcia akcji można przyrównać 

do pozycji prawnej posiadacza obligacji zamiennej. Wystarczy porównać surowe obwarowanie emisji takich 

obligacji w art. 20 ObligU z wyjątkowo luźną regulacją art. 453 § 3. Sytuacja ta jest natomiast analogiczna do 

pozycji obligatariusza obligacji z prawem pierwszeństwa, co pozwala stwierdzić, że w obydwu przypadkach 

możliwe jest objęcie akcje (tj. wykonanie prawa z warrantu subskrypcyjnego) za wkłady pieniężne lub niepie-

niężne. Tak również M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 

178–179. 
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7.4.2.1.6. Ilość warrantów subskrypcyjnych i przypadających na nie akcji 

 Decyzja odnośnie liczby akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny jest pozosta-

wiona uznaniu spółki.
1098

 Materia ta ma doniosłe znaczenie na odcinku projektowania rozmiaru pro-

gramu opcji menedżerskich oraz wielkości pakietów opcji przyznawanych poszczególnym beneficjen-

tom. W czasie podejmowania tej stricte biznesowej decyzji, akcjonariusze, wyrażający zgodę na 

wdrożenie systemu wynagrodzeń kapitałowych oraz wyłączenie przysługującego im prawa poboru, 

powinni mieć pełną świadomość, że im większy rozmiar puli warrantów oraz – w efekcie ich wykona-

nia – akcji przyznawanych członkom kadry zarządzającej, tym bardziej rozwodniony staje się ich 

udział w spółce oraz tym proporcjonalnie słabsza siła głosu z przysługujących im dotychczas akcji. 

7.4.2.1.7. Termin i warunek wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego 

 Kolejnym konstytutywnym elementem uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, a zaraz 

węzłowym zagadnieniem w problematyce kształtowania bodźców w ramach programu opcji mene-

dżerskich jest termin i warunek wykonania prawa z warrantu. Jak była mowa wcześniej, ustawodawca 

pozostawia spółce dużą swobodę, ograniczając się jedynie do wyznaczenia maksymalnego, wynoszą-

cego dziesięć lat, terminu wykonania praw z tego papieru wartościowego.
1099

 Analizując pojęcie i 

funkcję zastrzeżenia terminu w ramach procedury emisji warrantów subskrypcyjnych na potrzeby 

systemów opcyjnych należy odwołać się do dokonań dogmatyki prawa cywilnego oraz zespolić je z 

prawnoekonomiczną naturą equity-based pay. 

 Oceniając dopuszczalność zastrzeżenia terminów w uchwale o emisji warrantów subskrypcyj-

nych z punktu widzenia prawa cywilnego oraz prawa spółek, należy wyrazić przekonanie, że nie ma 

ku temu żadnych przeszkód normatywnych. Z art. 110 k.c. w zw. z art. 116 k.c. wynika niezbicie, iż 

strony mogą zastrzec w ramach czynności prawnej, że jej skutek powstanie lub ustanie w oznaczonym 

terminie.
1100

 Termin ten może przybrać postać terminu początkowego (dies a quo), w którym zaktuali-

zuje się skutek w postaci możliwości wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego po raz pierwszy, 

oraz terminu końcowego (dies ad quem), po upływie którego uprawnienie do wykonania warrantu 

subskrypcyjnego wygasa (np. od 1.1.2011 do 31.12.2015 r.). Jeżeli chodzi o charakter terminu, spółka 

może go zastrzec w taki sposób, że od razu będzie wiadomo, kiedy on nadejdzie (dies certus an, certus 

quando) (np. wykonanie prawa z warrantów będzie możliwe po upływie trzech lat od podjęcia uchwa-

ły o ich emisji). Niemniej możliwe jest również takie oznaczenie terminu, że w chwili emisji warran-

tów nie wiadomo, kiedy on nadejdzie, lecz pewne jest, że to nastąpi wcześniej czy później (dies certus 

                                                 
1098

 Godzi się jedynie zaznaczyć, że w praktyce najczęściej przyjmowaną konwencją jest stosunek 1:1, co 

często stanowi oczywistą konsekwencję emisji warrantów w seriach. Powyższa kwestia jest organicznie powią-

zana z postanowieniami dotyczącymi ilości wystawianych warrantów subskrypcyjnych. 
1099

 Wspomniany dziesięcioletni termin dostatecznie jasno sygnalizuje, że zamiarem prawodawcy było 

umożliwienie spółce-emitentowi nadania temu instrumentowi charakteru papieru długoterminowego, w razie 

zaistnienia takiej potrzeby gospodarczej. Nie sposób również pominąć, że jest to kolejna cecha warrantu sub-

skrypcyjnego nawiązująca do natury jurydycznej stock option, która, jak była mowa wcześniej, jest co do zasady 

również instrumentem dziesięcioletnim. 
1100

 Powszechna zgoda panuje w odniesieniu do tego zapatrywania w literaturze. Zamiast wielu zob. Z. Rad-

wański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warsza-

wa 2002, s. 288–291, Nb 123–133. 
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an, incertus quando) (np. rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd, 

dokonanie przez radę nadzorczą oceny wykonania kryteriów ekonomicznych).
1101

 

 Szczególnie interesująca sytuacja będzie miała miejsce w przypadku p o ł ą c ze n i a  t e r mi n u  

z  w a r u n k i e m . Ogólna dopuszczalność takich zastrzeżeń nie budzi wątpliwości w nauce prawa cy-

wilnego.
1102

 W takiej konstelacji, wykonanie uprawnienia z warrantu subskrypcyjnego byłoby uzależ-

nione od ziszczenia się terminu i zaistnienia określonego zdarzenia niepewnego w przyszłości (np. 

jeżeli cena akcji osiągnie w ciągu trzech lat cenę X; bądź: jeżeli nasza spółka dokona w przeciągu 

dwóch lat przejęcia spółki Y). Na płaszczyźnie koncepcyjnej i prawnoekonomicznej rozwiązanie to 

należy uznać za najbliższe naturze programu opcji menedżerskich oraz węzłowe dla zapewnienia jego 

motywacyjnego charakteru. Na przedmiotowej konstrukcji opierać się bowiem musi wspólne zastrze-

żenie w regulaminie programu opcji menedżerskich, względnie umowach opcyjnych okresu nabywa-

nia uprawnień wraz z warunkami nabywania uprawnień. Jednak wyrażenie aprobaty dla połączenia 

terminu z warunkiem w omawianej sytuacji, wymaga odpowiedzi na pytanie, czy zastrzeżenie warun-

ku jest dozwolono na gruncie procedury emisyjnej warrantów subskrypcyjnych. Jak wynika z normy 

art. 89 k.c. powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłe-

go i niepewnego, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis prawa lub właściwość czynności prawnej. Nie 

wdając się w dywagacje teoretyczne, czy akt emisji warrantów subskrypcyjnych w drodze uchwały 

stanowi czynność prawną (co umożliwia odwołanie się do art. 89 k.c.), godzi się skonstatować, że 

zastrzeżenie warunku i terminu cechuje duże podobieństwo. Po pierwsze, dopuszczalność oznaczenia 

terminu w czynności prawnej należy oceniać przez pryzmat ogólnej regulacji z art. 89 k.c., a zatem 

dokonując oceny czy nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości czynności prawnej.
1103

 Po drugie, 

zbieżność omawianych instytucji podkreśla sam ustawodawca nakazując odpowiednio stosować do 

terminu początkowego i końcowego przepisy o warunku (art. 116 k.c. w zw. z art. 94 k.c.). W konse-

kwencji można dojść do wniosku, że jeżeli zdaniem prawodawcy nie istnieją przeszkody do zastrzeże-

nia w uchwale o emisji warrantów subskrypcyjnych terminu wykonania prawa w nich inkorporowane-

go, a zwłaszcza nie sprzeciwia się to właściwości tej czynności, per analogiam należy dopuścić 

wprowadzenie do tego samego aktu warunków wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych. Za 

słusznością wywiedzionej tezy przemawia również wykładnia celowościowo-funkcjonalna, zwłaszcza 

oceniana przez pryzmat zróżnicowanych uwarunkowań i potrzeb transakcji gospodarczych. Co więcej, 

powyższy wniosek znajdzie pełne zastosowanie również na gruncie art. 449 § 1 k.s.h., określającego 

treść uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału. 

7.4.2.1.8. Wyłączenie zbywalności warrantów subskrypcyjnych 

 Z dotychczas sformułowanych argumentów na temat natury i założeń programu opcji mene-

dżerskich (pkt 5.3.4.4 oraz 5.7.2) wynika, że zbywalność menedżerskiej opcji nabycia akcje powinna 
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 Szerzej na temat zastrzeżenia terminu, zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, pod red. S. 

Grzybowskiego, wyd. 2, Ossolineum 1985, s. 549–552; Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo 

cywilne–część ogólna, t. 2, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2002, s. 288–292, Nb 123–136. 
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 S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, pod red. S. Grzybowskiego, wyd. 2, Ossolineum 1985, 

s. 551; Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. Z. Radwań-

skiego, Warszawa 2002, s. 289, Nb 126. 
1103

 S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, pod red. S. Grzybowskiego, wyd. 2, Ossolineum 1985, 

s. 551. 
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zostać wyłączona. Z uwagi na powyższe również warrantom subskrypcyjnym, jako nośnikom upraw-

nienia opcyjnego powinien zostać nadany przymiot niezbywalności. W tym celu uchwała o emisji 

warrantów powinna zastrzegać, że wystawiane papiery wartościowe są niezbywalne. Z punktu widze-

nia dogmatyki prawa cywilnego dopuszczalność takiego unormowania nie budzi wątpliwości. Usta-

wodawca nie przewidział, że warranty subskrypcyjne są zbywalne ex vi definitionis, co ma miejsce w 

przypadku akcji (art. 337 § 1 k.s.h.). Wobec tego, choć bezdyskusyjne jest, że zbywalność może być 

przymiotem warrantów subskrypcyjnych, lex lata nie zakazuje ograniczenia lub wyłączenia tego wła-

śnie przymiotu omawianych instrumentów. Rozwiązaniu takiemu nie sprzeciwia się nadanie warran-

tom subskrypcyjnym przez ustawodawcę charakteru papierów wartościowych. Próba konstrukcji tzw. 

głównego statutu warrantu subskrypcyjnego prowadzić musi do wniosku, że formuła jurydyczna tego 

instrumentu może być modelowana w sposób elastyczny. Przede wszystkim należy zważyć, na co 

wskazuje definicja normatywna warrantu subskrypcyjnego, że instrument ten może przybrać postać 

papieru wartościowego legitymującego osobę uprawnioną imiennie lub na okaziciela (art. 453 § 2 

k.s.h.). W tym pierwszym przypadku jego obiegowość zostanie istotnie ograniczona, nie mówiąc już o 

tym, że taka struktura normatywna przeczy ogólnej, a przez to niekompletnej konstatacji, że warranty 

subskrypcyjne stanowią papiery wartościowe cechujące się zamiennością lub seryjnością.
1104

 Po 

pierwsze, opierając się na normie art. 58 § 1 k.c., zakazującej wyłączenia lub ograniczenia przez czyn-

ność prawną zbywalności prawa, które według ustawy jest zbywalne, należy sformułować zasadę 

przeciwstawną, zgodnie z którą zważywszy, że warrant subskrypcyjny nie jest prawem zbywalnym ex 

lege, można ograniczyć lub wyłączyć jego zbywalność. Po drugie, nadanie warrantowi postaci imien-

nego papieru wartościowego oznacza, że według zasad porządku legitymacyjnego właściwego dla 

papierów imiennych, zgodnie z art. 509 § 1 k.c. jego zbywalność może zostać wyłączona przez za-

strzeżenie umowne. Dopuszczalność takiego rozwiązania wynika zwłaszcza z właściwości zobowią-

zania oraz celu kreacji warrantu subskrypcyjnego, jako nośnika menedżerskiej opcji na akcje.  

7.4.2.1.9. Forma warrantów subskrypcyjnych 

 Emisja warrantów subskrypcyjnych może im nadać formę „tradycyjnego” dokumentu lub 

może przewidywać ich dematerializację. W pierwszym przypadku materialnym nośnikiem praw in-

korporowanych w warrancie jest papierowy dokument warrantu subskrypcyjnego. W drugiej sytuacji, 

klasyczny nośnik papierowy zostaje zastąpiony przez „nośnik” w postaci zapisu elektronicznego na 

rachunku papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych (art. 5 ust. 1 ObrIFinU). 

Powyższy zabieg generalnie nie wpływa na „ontologiczny” charakter papieru wartościowego, w tym 

przypadku warrantu. Jak bowiem trafnie podkreślono w piśmiennictwie, dematerializacja papierów 

                                                 
1104

 Tak szeroko, a przez to niezupełnie trafnie M. Michalski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo 

papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 722–723, Nb 9. Przede wszystkim, jak 

była już mowa wcześniej, nie można a priori przyjmować, że zamienność lub seryjność papierów wartościo-

wych wynika automatycznie z samego faktu ich „emisyjności”, czyli możliwości kreacji w drodze emisji. Nato-

miast nie budzi dyskusji, że cecha zamienności może być przedmiotem warrantów subskrypcyjnych w publicz-

nym obrocie papierami wartościowymi. Wizualizując warrant jako „prywatny” papier wartościowy można sobie 

wyobrazić emisję przez spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dwóch warrantów 

subskrypcyjnych imiennych, z których jeden przeznaczony dla prezesa opiewać będzie na 1 mln akcji, a drugi, 

przyznawać będzie wiceprezesowi spółki prawo do objęcia pół miliona akcji. Potraktowanie tych dwóch papie-

rów wartościowych jako zamiennych bądź seryjnych byłoby nieuzasadnione. 
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wartościowych nie zmienia kryteriów określonych praw majątkowych za papiery wartościowe, zasad 

rozporządzania nimi, ani zasad wykazywania legitymacji formalnej i materialnej.
1105

 Pozostałe aspekty 

programu opcji menedżerskich wobec dematerializacji zastało omówione w rozdz. IX. Z tematyką 

formy warrantów subskrypcyjnych wiąże się szereg kwestii natury technicznej.
1106

  

7.4.2.1.10. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych 

 Problematyka wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych na potrze-

by programu opcji menedżerskich stanowi kluczowe zagadnienie z punktu widzenia ochrony interesu 

dotychczasowych akcjonariuszy. Kwestia ta została unormowana w art. 433 § 6 k.s.h., zgodnie z któ-

rym przepisy art. 433 § 1–5 k.s.h., dotyczące prawa poboru i zasad jego wyłączenia, stosuje się do 

emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na nie. Wy-

kładnia tego przepisu wywołuje wątpliwości w doktrynie. Większościowa grupa poglądów opowiada 

się za koniecznością wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (oraz obligacji z prawem 

pierwszeństwa),
1107

 a w myśl zapatrywania mniejszościowego norma art. 433 § 6 k.s.h. obejmuje je-

dynie papiery wartościowe zamienne i z prawem zapisu na akcje, w znaczeniu sensu stricto.
1108

 Przed-

stawiona wątpliwość sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy prymat zostanie przyznany wykładni 

funkcjonalnej i proeuropejskiej czy też systemowej i językowej, gdyż tak można zobrazować przed-

stawiony spór.  

 Należy bowiem zauważyć, że w świetle wykładni językowej i systemowej na gruncie k.s.h. 

dyskusyjne jest, czy warrant subskrypcyjny z prawem objęcia akcji należy do zakresu papierów warto-

ściowych stypizowanych w art. 433 § 6 k.s.h. W obrębie definicji warrantu subskrypcyjnego ustawo-

dawca sam dokonuje wyraźnego rozróżnienia między papiery wartościowe z prawem zapisu na akcje 

oraz z prawem objęcia akcji. W literaturze wyróżnia się istotne konsekwencje instytucjonalne tego 

podziału,
1109

 nadając temu zapatrywaniu miano utrwalonego poglądu doktryny.
1110

 W konsekwencji, 

brak jest podstaw dla uznania, że racjonalny ustawodawca w jedynym przepisie (art. 453 w zw. z art. 

444 § 7 oraz art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h.) dokonał konkretnego rozróżnienia normatywnego i wiąże z nim 

daleko idące skutki, a w innym przepisie (art. 433 § 6 k.s.h.) pomija konsekwencje jurydycznej dycho-

tomii w naturze warrantów subskrypcyjnych.  

                                                 
1105

 Zob. L. Sobolewski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. 

Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 1044–1045, Nb 16 i literaturę przywołaną tamże w przyp. 16. 
1106

 Warranty subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Mogą zostać objęte przez po-

wiernika, jak również zostać zdeponowane w domu maklerskim. Istotne znaczenie ma kwestia emisji warrantów 

w kilku seriach uprawniających do objęcia akcji danej serii w określonym terminie, np. od 1.1.2014 do 

31.12.2017 r. 
1107

 Z najważniejszych S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz 

KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 453, Nb 12, s. 1587; A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, 

Warszawa 2004, s. 129–130. 
1108

 Przede wszystkim M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, 

art. 433, pkt 10, s. 935 oraz art. 453, pkt 6, s. 997. Warto jednak zauważyć, że zgodnie ze stanowiskiem przywo-

łanego autora brak potrzeby wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji jest 

skorelowany z automatycznym wyłączeniem prawa poboru akcji, do których objęcia uprawnia warrant w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 
1109

 Zob. przyp. 1023. 
1110

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 453, Nb 10, s. 1586. 
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 Do dalszych wniosków prowadzi argumentacja prawnoporównawcza. Przepis art. 433 § 6 

k.s.h. powinien transponować normę wyrażoną w art. 29 ust. 6 drugiej dyrektywy, odnoszącą się do 

„all securities which are convertible into shares or which carry the right to subscribe for shares”. 

Powstaje pytanie, czy zawarte w art. 433 § 6 k.s.h. sformułowanie „papiery wartościowe zamienne na 

akcje lub inkorporujące prawo zapisu na akcje” stanowi adekwatną implementację przywołanego 

przepisu drugiej dyrektywy. Należy bowiem zwrócić uwagę na znaczne rozejście terminologiczne i 

zakresowe pomiędzy pojęciami prawa subskrypcji akcji w znaczeniu right to subscribe for shares 

bądź subscription right, a instytucją prawa zapisu w prawie polskim. To pierwsze, mające znacznie 

szerszy zakres przedmiotowy, można w zasadzie określić mianem „prawa (pierwszeństwa) do nabycia 

akcji”.
1111

 Tymczasem na gruncie polskiego prawa spółek, przez pojęcie prawa zapisu rozumie się 

techniczną czynność złożenia zapisu na akcje w ramach subskrypcji zamkniętej i otwartej, a także 

kapitału docelowego. Przyjmuje się, że czynność ta stanowi złożenie oferty nabycia akcji przez sub-

skrybenta, przy którym spółka nie jest zobowiązana do wydania subskrybowanych akcji, a w braku 

złożenia zapisów, akcje mogą być subskrybowane przez inne osoby. Jest bezdyskusyjnym, że tak ro-

zumiane prawo zapisu na akcje stanowi czynność odmienną od objęcia akcji występującego w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
1112

 W tym trybie osoba uprawniona obejmuje 

                                                 
1111

 W zachodniej literaturze prawa spółek i papierów wartościowych przez prawo subskrypcji (subscription 

right, right to subscribe for shares) rozumie się po prostu prawo pierwszeństwa nabycia akcji, które przysługuje 

dotychczasowemu akcjonariuszowi lub ma charakter prawa pierwszeństwa nabycia akcji ex contractu, które 

może zostać przyznane osobom trzecim. Na to rozwarstwienie trafnie zwrócił uwagę M. Romanowski podczas 

analizy charakteru prawnego warrantu subskrypcyjnego. Autor ten przywołał jednak najwęższe zakresowo zna-

czenie subscription right, jako prawa przysługującego tylko akcjonariuszowi, pomijając niebudzącą wątpliwości 

okoliczność, że prawo subskrypcji może zostać przyznane również osobom trzecim, np. inwestorom, dokładnie 

tak, jak ma to miejsce w przypadku polskiego prawa pierwszeństwa objęcia akcji z art. 433 § 2 k.s.h. W szer-

szym znaczeniu stock subscription jest tożsame zakresowo z prawem do akcji (stock right) (naturalnie nie w 

znaczeniu polskiego PDA), podczas gdy subscription right przysługuje akcjonariuszowi na zasadach prawa 

poboru stanowi prawo pierwszeństwa nabycia akcji (pre–emptive right), które ma charakter przywileju sub-

skrypcji (subscription privilege). Nieraz przez subscription right rozumie się zwyczajnie certyfikat dokumentu-

jący istniejące prawo akcjonariusza do nabycia nowowyemitowanych akcji przed zaoferowaniem ich osobom 

trzecim (zob. „A certificate evidencing a shareholder's right (known as a preemptive right) to purchase newly 

issued stock before the stock is offered to the public. Subscription rights have a market value and are actively 

traded because they allow the holder to purchase stock at favorable prices.” Zob. Black‟s Law Dictionary 8th 

ed., pod red. B.A. Garner, West 2004, hasło: subscription right). Natomiast pod pojęciem sukbrypcji (subscrip-

tion) rozumie się umowę przyznającą prawo nabycia akcji spółki na określonych zasadach i po oznaczonej cenie. 

W odrobinę innym ujęciu subscription tłumaczy się ofertę nabycia papierów skierowaną przez osobę zaintere-

sową, tj. subskrybenta, do spółki (zob. Ch. Woelfel, Encyklopedia of Banking & Finance, 10th Edition, Chicago 

1994, hasło: subscription, s. 1098; hasło: stock subscription, s. 1093. Zatem, jak widać, węższym pojęciem sub-

scription right posługuje się przykładowo Black‟s Law Dictionary, natomiast szerszym Encyklopedia of Ban-

king & Finance, 10th Edition Ch. Woelfela. Zob. Black‟s Law Dictionary 8th ed., pod red. B.A. Garner, West 

2004, hasła: subscription right, subscription (w znaczeniu 2.), subscription privilege, pre–emptive right. Por. M. 

Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2 Suplement, Warszawa 2004, art. 3, s. 4–5; M. Romanowski, Warun-

kowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 134–135; A. Mikosz, Warianty warrantu, Rz 

7.10.2003; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Nad projektem nowelizacji kodeksu spółek handlowych, Rz 

20.10.2003. 
1112

 Rozróżnienie między pojęciem zapisu na akcje a subskrypcją akcji uwidacznia się szczególnie jaskrawo 

w przypadku obligacji z prawem pierwszeństwa, która ex definitione „uprawnia do subskrybowania akcji spółki 

z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami” (art. 22 ust. 1 ObligU). W doktrynie nie ma wątpliwości, że nie 

chodzi w tym przypadku o prawo zapisu akcji, lecz o prawo objęcia akcji, co wskazuje, że de lege lata terminu 

zapis na akcje nie można utożsamiać z pojęciem subskrypcji akcji. Przekonujące wyjaśnienie, że prawo drze-

miące w obligacji z prawem pierwszeństwa ma charakter prawa objęcia akcji przedstawia M. Goszczyk, Zmiany 

statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 448, Nb 36. Na 

niekonsekwencję w posługiwaniu się pojęciem subskrypcji akcji przez polskiego ustawodawcą wskazuje nato-
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akcje w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez spółkę. Czynność ta 

rodzi roszczenie o wydanie akcji w postaci dokumentów lub zdematerializowanej.
1113

 Argumentów na 

poparcie stanowiska o braku skoordynowania art. 433 § 6 z art. 453 § 2 k.s.h., dodaje nadto zestawie-

nie pierwszej z przywołanych norm z unormowaniem art. 4 pkt 10 lit d OfertaPublU, dotyczących 

„papierów wartościowych inkorporujących prawo do objęcia lub nabycia papierów wartościowych, (o 

których mowa w art. 4 pkt 10 lit. a–c), w wyniku ich zamiany lub wykonania prawa w nich inkorpo-

rowanego”. 

 W konsekwencji można sformułować tezę, w myśl której art. 433 § 6 k.s.h. stanowi nieade-

kwatną implementację art. 29 ust. 6 drugiej dyrektywy, gdyż utożsamia pojęcia „right to subsribe for 

share” z polskim „prawem zapisu na akcje”, które są ze sobą niekompatybilne.
1114

 Niemniej, nie po-

winno budzić wątpliwości, w jakim „duchu” zmierza oryginalna regulacja art. 29 ust. 6 drugiej dyrek-

tywy. Ma ona na celu ochronę dotychczasowych akcjonariuszy przed rozwodnieniem posiadanych 

przez nich udziałów, w wyniku przyznania praw nabycia akcji osobom trzecim. Wydaje się zatem, że 

odwołując się do prounijnej wykładni prawa krajowego,
1115

 w zestawieniu z wykładnią celowościwo-

funkcjonalną, odnoszącą do swoiście pojętego postulatu koherencji i racjonalności prawa, uznać nale-

ży, że przedmiotem przysługującego akcjonariuszom prawa poboru powinny być również wszystkie 

papiery wartościowego inkorporujące prawo objęcia akcji. W tym świetle należy dodać, że jeżeli za 

konstytutywną cechę warrantu subskrypcyjnego uznać wyłączenie prawa poboru akcji obejmowanych 

w wykonania prawa w nim ucieleśnionego, interes akcjonariuszy musi podlegać ochronie właśnie na 

etapie emisji warrantów.
1116

 

 Bezpośrednim rezultatem osiągniętej konkluzji jest konieczność zastosowania w omawianej 

sytuacji art. 433 § 2 k.s.h., normującego formalne i materialne przesłanki wyłączenia prawa poboru 

akcji.
1117

 Uchwała walnego zgromadzenia o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna wyłączyć 

przysługujące akcjonariuszom prawo pierwszeństwa ich nabycia. Uchwała walnego zgromadzenia 

wymaga większości co najmniej czterech piątych (tj. 80%) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa 

                                                                                                                                                         
miast art. 5 OfertaPublU, określający mianem nabycia akcji zarówno objęcia papierów wartościowych w obrocie 

pierwotnym lub w ramach subskrypcji lub sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej. 
1113

 Pomimo zawartego w art. 451 § 1 k.s.h. odesłania do art. 437 k.s.h., regulującego procedurę składania 

zapisów na akcje w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, instytucji obejmowania akcji w 

kapitale warunkowym nie należy utożsamiać ze zapisem na akcje. Przesądza to zresztą o kwintesencji natury 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Podobnie M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapi-

tału zakładowego, Warszawa 2004, s. 274 oraz M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Ko-

mentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 451, Nb 3. 
1114

 Stąd, jak widać, poglądu M. Rodzynkiewicza opartego na wykładni językowej, popartego nadto suple-

mentarnie argumentacją systemową i komparatystyczną, nie można z góry uznawać za błędny, gdyż jest w nim 

spora doza słuszności, za której winę ponosi nie cytowany autor, lecz autor verba legis, czyli krajowy ustawo-

dawca. 
1115

 Zob. K. Oplustil, O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek, PPH 2010, Nr 9, s. 4–

15. 
1116

 Podobnie M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 251–

253; A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 324–325. Powyższy pogląd jest bezdysku-

syjny w doktrynie niemieckiej, w której dostrzega się stosowania normy art. 29 ust. 6 drugiej dyrektywy do 

wszystkich instrumentów ucieleśniających prawo nabycia akcji na zasadzie analogii, zob. A. Fuchs [w:] B. 

Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, t. 6, wyd. 2, München 2005, § 192, Nb 108. 
1117

 Pogłębiony doktrynalnie przegląd przesłanek wyłączenia prawa poboru akcji, również w odpowiednim 

odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, prezentuje A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 

2004, s. 269–325. 
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poboru warrantów subskrypcyjnych może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w po-

rządku obrad walnego zgromadzenia. W ramach tradycyjnego wyłączenia prawa poboru akcji na za-

rządzie spoczywa obowiązek przedstawienia walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej 

powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Przedmiotowa opinia powinna odwoływać się do celu uchwalenia programu motywacyjnego i powo-

ływać się na jego założenia wyartykułowane w ustanawiającej go uchwale lub regulaminie. Dotyczy 

to informacji na temat ceny warrantów subskrypcyjnych, jak również metody oznaczenia ceny emisyj-

nej akcji opcyjnych. Z punktu widzenia zasad ładu korporacyjnego oraz postulatu unikania sprzeczno-

ści interesów wynikającej z braku bezstronności za sporządzenie uzasadnienia wyłączenia prawa po-

boru warrantów powinien być odpowiedzialny organ czuwający nad właściwą realizacją systemu wy-

nagrodzeń opcyjnych. Węzłową przesłanką materialną wyłączenia prawa poboru warrantów subskryp-

cyjnych jest dokonanie emisji warrantów oraz następującego na jej podstawie przyznania prawa do 

objęcia akcji w interesie spółki, którego znaczenie w kontekście uchwalenia programu opcji mene-

dżerskich zostało przybliżone w pkt. 5.5.2.1.1. 

7.4.2.2. Uchwała w przedmiocie warunkowego podwyższeniu kapitału zakładowego 

7.4.2.2.1. Charakterystyka ogólna treści uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału za-

kładowego 

 Konstytutywnym elementem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest uchwała 

w tym przedmiocie. Podmiotem kompetencji prawnej do uchwalenia podwyższenia kapitału zakłado-

wego zgodnie z przepisami art. 448–452 k.s.h. jest walne zgromadzenie spółki. Podobnie jak w przy-

padku uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, uprawnienie to jest nadane normą bezwzględnie 

obowiązującą (art. 448 § 1 w zw. z art. 449 § 1 k.s.h.) w związku z czym nie może zostać delegowane 

na inny podmiot.
1118

 

 Uchwała warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powinna, zgodnie z art. 449 

k.s.h., określać w szczególności (i) wartość nominalną warunkowego podwyższenia; (ii) cel warun-

kowego podwyższenia; (iii) termin wykonania praw objęcia akcji; oraz (iv) grono osób uprawnionych 

do objęcia akcji. Nie jest to jednak wyliczenie taksatywne, gdyż na mocy art. 453 k.s.h. w odniesieniu 

do analizowanej procedury zastosowanie znajdują przepisy o zwykłym podwyższeniu kapitału zakła-

dowego. Odwołując się do podstawowej regulacji przewidzianej w art. 432 k.s.h., minimalną treść 

omawianej uchwały należy poszerzyć co najmniej o (v) oznaczenie, czy prawa objęcia dotyczą akcji 

imiennych czy na okaziciela; (vi) cenę nominalną akcji; (vii) cenę emisyjną akcji lub metodę jej usta-

lenia; (viii) datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie; (ix) początkowy i końcowy 

termin wykonania praw do objęcia akcji. Dopuszczalne są również inne postanowienia, które walne 

zgromadzenie uzna za istotne w ramach danego systemu wynagrodzeń.
1119

 Jak była mowa powyżej 

(pkt 7.4.2.1.7), teoretycznie, rozbudowana grupa elementów, które powinny w zasadzie obligatoryjnie 

                                                 
1118

 Potwierdzający regułę wyjątek przewiduje art. 444 § 7 k.s.h. dopuszczający przyznanie zarządowi przez 

walne zgromadzenie upoważnienie do emisji warrantów subskrypcyjnych. 
1119

 Szczegółowe omówienie wymagań treści uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału prezentują M. 

Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 113–191 oraz M. Goszczyk, 

Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 449, Nb 14–

39.  
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znaleźć się w treści uchwały o warunkowym podwyższeniu, jako postanowienia o charakterze przed-

miotowo istotnym, dotyczy indywidualnych i ekonomicznych warunków nabywania uprawnień. Od-

powiednia „kompozycja” wszystkich wyliczonych elementów stanowi zagadnienie o doniosłym zna-

czeniu w ramach projektowania programu opcji menedżerskich. 

 Do podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału wymagana jest większość trzech 

czwartych głosów akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału. Wymóg ten jest obni-

żony do jednej trzeciej kapitału w spółkach publicznych (art. 449 § 1 w zw. z art. 445 k.s.h.). Warto 

odnotować, że warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o warranty subskrypcyj-

ne można dokonać jedynie po opłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału 

(art. 453 § 1 w zw. z art. 431 § 3 k.s.h.). 

7.4.2.2.2. Wskazanie celu i umotywowanie uchwały o warunkowym podwyższeniu 

 Celem uchwalenia kapitału warunkowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych, które z kolei są emitowane w charakterze nośników uprawnień opcyj-

nych na potrzeby ustanowionego programu opcji menedżerskich. W praktyce zarówno uchwała o wa-

runkowym podwyższeniu, jak i w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych są funkcjonalnie i 

merytorycznie powiązane z uchwałą wprowadzającą program opcji menedżerskich oraz ustanowio-

nym na jej podstawie regulaminem programu. Ich treści powinna się w odpowiednim zakresie uzupeł-

niać oraz odwzorowywać. 

 Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału wymaga umotywowania. Regulacja ta ma 

szczególnie istotne znaczenie w przypadku realizacji programu opcji menedżerskich, gdyż motywacja 

uchwały może pełnić funkcje dowodowe na wypadek jej zaskarżenia na podstawie art. 422 k.s.h. Wy-

pada jednak stwierdzić, że motywy warunkowego podwyższenia są „konsumowane” przez uzasadnie-

nie ustanowienia programu opcji menedżerskich oraz emisję warrantów subskrypcyjnych wraz z wy-

łączeniem prawa poboru. Stąd, nie ma przeszkód, aby umotywowanie uchwały o warunkowym pod-

wyższeniu kapitału powoływało się na uzasadnienie uchwały wdrażającej program motywacyjny (zob. 

pkt 5.5.2.2.3). 

7.4.2.2.3. Cena emisyjna akcji lub metoda jej ustalenia 

 Analiza art. 449 § 1 k.s.h. w świetle art. 432 k.s.h. w zw. z odesłaniem z art. 453 k.s.h. może 

prowadzić do wniosku, że immanentnym elementem uchwały o warunkowym o warunkowym pod-

wyższeniu kapitału powinno być wskazanie ceny emisyjnej akcji. Warto jednak podkreślić, że nic nie 

sprzeciwia się określeniu tych zmiennych na zasadzie odesłania w uchwale o emisji warrantów sub-

skrypcyjnych, bądź w regulaminie programu opcji menedżerskich.
1120

 

 Wybór odpowiedniej ceny emisyjnej akcji w ramach programu opcji menedżerskich realizo-

wanego w oparciu o warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z warrantami subskrypcyjnymi 

stanowi zagadnienie o pierwszorzędnej wadze dla zapewnienia jego motywacyjnego charakteru oraz 

budowania wartości spółki. Jak dowiedziono wcześniej, immanentną cechą właściwie skonstruowane-

                                                 
1120

 W literaturze przedwojennej wyrażono zapatrywanie, w myśl którego w braku oznaczenia ceny emisyj-

nej akcji w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, „wówczas emisja następuje po cenie nominalnej”, 

zob. T. Dziurzyński [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Kraków 1936, 

t. 1, art. 433, pkt 4, s. 629. 
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go systemu opcyjnego powinno być zawarcie mechanizmu możliwości osiągnięcia przez piastuna 

spółki korzyści finansowych opartych o a p r e c j a c j ę , czyli wzrost wartości instrumentu bazowego, 

którym jest akcja, wobec ceny opcji jej nabycia. W tym kontekście relację pomiędzy wartością prawa 

do objęcia akcji, przyznawanego w trybie warunkowego podwyższenia kapitału, a ceną emisyjną akcji 

uznać można za jeden z najbardziej sensytywnych elementów analizowanej instytucji. W sytuacji, gdy 

materialnymi nośnikami opcji nabycia akcji będą warranty subskrypcyjne, istota problemu sprowadza 

się do stworzenia odpowiedniego systemu bodźcowego opartego na różnicy pomiędzy ceną wykona-

nia prawa z warrantu, a ceną emisyjną akcji obejmowanych na ich podstawie. 

 W obrębie problematyki ustalenia ceny emisyjnej akcji można wyróżnić kwestie związane z 

kompetencją podmiotową oraz zakresem uprawnienia przedmiotowego. Podmiotem pierwotnej kom-

petencji do ustalenia ceny emisyjnej akcji lub metody jej ustalenia w ramach warunkowego podwyż-

szenia kapitału zakładowego jest walne zgromadzenie. Sporne jest, czy w ramach kapitału warunko-

wego, na mocy odesłania do art. 432 § 1 k.s.h., walne zgromadzenie może przekazać upoważnienie do 

ustalenia ceny emisyjnej akcji zarządowi albo radzie nadzorczej.
1121

 Z perspektywy problematyki pro-

gramu opcji menedżerskich ta wątpliwość powinna znaleźć rozwiązanie funkcjonalne, gdyż określenie 

ceny emisyjnej akcji lub szczegółowe uregulowanie sposobu jej ustalenia powinno zostać zamieszczo-

ne w regulaminie programu opcyjnego, uchwalonego przez walne zgromadzenie. Pozostawienie zu-

pełnej swobody określenia ceny emisyjnej akcji organowi, którego członkowie będą beneficjentami 

systemu motywacyjnego należy uznać za fundamentalnie sprzeczne z naturą programu opcji mene-

dżerskich. Wydaje się, że brak jest jednak przeszkód ku temu, aby rada nadzorcza, działając w oparciu 

o upoważnienie akcjonariuszy oraz na podstawie wyczerpująco opracowanej metody, ustaliła konkret-

ną cenę emisyjną akcji w toku realizacji wieloletniego systemu płatności w instrumentach kapitało-

wych. Podobne uprawnienie może zostać przekazane zarządowi w przypadku programu skierowanego 

do kadry menedżerskiej niższego szczebla, a więc nieobejmującego członków zarządu. 

 Jeżeli chodzi o przedmiotowy zakres unormowania, prawo spółek nie przewiduje ograniczeń 

lub przepisów imperatywnych w zakresie górnego oraz dolnego pułapu ceny emisyjnej akcji, z jednym 

uwzględnieniem, że dolna granica nie może być niższa od ceny nominalnej akcji wynoszącej 1 grosz 

(art. 308 § 2 k.s.h.). Zasadnym jest twierdzić, że k.s.h. zezwala na przyznawanie praw do objęcia akcji 

po cenie niższej niż rynkowa. Cena emisyjna akcji może zostać wskazana w sposób stały, poprzez 

wyrażenie konkretną liczbą. Można wtedy mówić o instytucji analogicznej do opcji o ustalonej z góry 

cenie (fixed-price option). Ważkim zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia jest dopuszczalność 

oznaczenia ceny emisyjnej akcji w sposób „ruchomy”, przez co należy rozumieć jej zmienności w 

czasie w zależności od preferowanych parametrów. Prima facie legalność takiego rozwiązania nie jest 

oczywista. Na mocy odesłania do przepisów rozdz. IV k.s.h. do warunkowego podwyższenia stosuje 

się art. 432 k.s.h., który w § 1 pkt 4 zastrzega, że uchwała powinna zawierać cenę emisyjną nowych 

akcji lub upoważnienie zarządu do jej ustalenia. Nie ma zatem mowy o „metodzie ustalenia ceny emi-

syjnej” akcji, jak ma to miejsce w przypadku warrantów subskrypcyjnych. Warto jednak odnotować, 

że nawet na gruncie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w literaturze wyrażono trafne 

                                                 
1121

 W piśmiennictwie za taką możliwością opowiada się M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapita-

łu zakładowego, Warszawa 2004, s. 152–155. Przeciwny pogląd wyraża M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału 

w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 449, Nb 31. 
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przekonanie, że oznaczenie ceny emisyjnej nie musi polegać na wskazaniu konkretnej kwoty, lecz 

może zasadzać się na określeniu precyzyjnych podstaw dla jej ustalenia.
1122

 Wydaje się również, że w 

świetle natury warunkowego podwyższenia kapitału, mogącego przybrać charakter instytucji długo-

terminowej w przypadku wykorzystania instrumentów o dziesięcioletnim terminie „zapadalności”, 

oraz w kontekście postulatu uelastycznienia konstrukcyjnych rozwiązań w ramach prawa spółek, za-

sadnym jest wyrazić aprobatę dla takiego rozwiązania.
1123

 

 Należy więc uznać, że de lege lata nie ma przeszkód, aby cena emisyjna akcji nie była ozna-

czona w sposób stały, tj. w postaci określonej kwoty, lecz w drodze szczegółowego systemu jej obli-

czenia. Istnieje cała gama sposobów określenia ceny opcji poprzez wskazanie zmiennej ceny emisyj-

nej akcji, choć wymaga podkreślenia, że zdecydowanie więcej możliwości istnieje w przypadku spół-

ek giełdowych. Do standardowych rozwiązań należy oparcie ceny emisyjnej o konkretny indeks gieł-

dowy, branżowy itp. (tzw. opcje indeksowe, indexed options). W przypadku indeksu giełdowego naj-

prostszym rozwiązaniem jest wskazanie średniej ceny z notowań giełdowych akcji danej spółki. Moż-

liwa jest jednak indeksacja ceny opcji na kurs akcji przodującej spółki konkurencyjnej lub obiektywny 

indeks giełdowy (np. WIG20 – indeks dwudziestu największych polskich spółek giełdowych). Dla 

przedsiębiorstw prowadzących działalność w konkretnej branży przemysłu, handlu lub usług interesu-

jące rozwiązanie polega na zorientowaniu ceny opcji na kurs branżowego indeksu giełdowego (np. dla 

sektora bankowego, branży budowlanej, medialnej, deweloperskiej, chemicznej, paliwowej, spożyw-

czej, energetycznej). W każdym przypadku szczególny walor należy przyznać wymogowi wysokiego 

stopnia precyzyjności metody ustalenia ceny emisyjnej. Słuszny jest pogląd, zgodnie z którym w 

przypadku średnich cen akcji w obrocie giełdowym określenia wymaga, czy chodzi o średnią kursów 

zamknięcia, otwarcia, czy średnią średnich kursów dziennych, bądź średnią ważona obrotami.
1124

 

 Zważywszy na uznaniowość przyznaną w materii ustalania ceny emisyjnej akcji przez przepi-

sy k.s.h., jak również strategiczny charakter właściwego zaprogramowania ceny opcji nabycia akcji 

dla powodzenia programu opcji menedżerskich, dyrektywy w tym zakresie powinny zostać zrekon-

struowane przez pryzmat zasad ładu korporacyjnego, dorobku doktryny oraz przykład krajów posiada-

jących dłuższe doświadczenia z systemami wynagrodzeń kapitałowych opartych na opcjach. W litera-

turze sformułowano różne poglądy w analizowanej kwestii. Cenne rozważania wyrażono na gruncie 

art. 432 k.s.h., w odniesieniu do zagadnienia kształtowania ceny emisyjnej akcji oferowanych do na-

bycia osobom trzecim. Zdaniem S. Sołtysińskiego, w przypadku emisji kierowanej do osób trzecich z 
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 W. Popiołek [w:] W. Pyzioł (red.), Komentarz KSH, Warszawa 2008, art. 432, pkt 7, s. 879; A. Kidyba, 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2007, art. 432, pkt 2, s. 656; M. Romanowski, 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 156. 
1123

 Za dopuszczalnością oznaczenia zmiennej w czasie ceny emisyjnej akcji w ramach warunkowego pod-

wyższenia opowiadają się również M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warsza-

wa 2004, s. 156 oraz M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 

k.s.h., Warszawa 2009, art. 449, Nb 33. Ten ostatni autor używa jednak odmiennej, i jak się wydaje, nietrafnej 

argumentacji. Z jego wywodu wynika bowiem, że odrzuca on możliwość wskazania sposobu ustalenia ceny 

emisyjnej na gruncie art. 432 k.s.h., a następnie wywodzi na tej podstawie, że do warunkowego podwyższenia 

przepisy rozdz. IV k.s.h. należy stosować odpowiednio, co umożliwia modyfikację reguł ogólnych z art. 432 

k.s.h. w związku ze specyfiką kapitału warunkowego. Uważam jednak, że brak jest podstaw dla wykluczenia 

wskazania ceny emisyjnej w przypadku zwykłej emisji akcji, co umożliwia stosowanie art. 432 do art. 449 k.s.h. 

wprost. 
1124

 M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 

2009, art. 449, Nb 33. 
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wyłączeniem prawa poboru, walne zgromadzenie lub inny organ ustalający cenę emisyjną akcji, po-

winien wyznaczyć jej „możliwie najwyższą osiągalną cenę”, zwłaszcza że odmienne rozwiązanie mo-

że godzić w interes spółki, a nawet oznaczać działanie na jej szkodę.
1125

 

 W tym kontekście, odnosząc się do programu opcji menedżerskich należy zwrócić uwagę na 

szczególną specyfikę przeznaczenia opcji nabycia akcji, samych akcji oraz wyłączanego prawa pobo-

ru. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji zostaje bowiem skierowane do osób posiadających wyjątkowy 

status personalny w relacji ze spółką. Jeżeli dokonywać oceny z perspektywy akcjonariuszy, członko-

wie kadry kierowniczej przedsiębiorstwa są „osobami trzecimi”. Jednak ich pozycja odbiega zasadni-

czo od więzi charakteryzującej osoby trzecie w znaczeniu inwestorów – dawców kapitału nieposiada-

jących jeszcze statusu akcjonariusza. Reprezentanci władz spółki są insiderami pierwotnymi „najwyż-

szej kategorii”. Wiąże ich ze spółką stosunek prawny sui generis o charakterze obligacyjno-

organizacyjnym, który można tłumaczyć przez odniesienie do skomplikowanej siatki pojęć: obowiąz-

ków typu fiducjarnego, obowiązku lojalności, staranności i troski o majątek spółki, zakazu działania 

na szkodę spółki, jak również dostępu do najważniejszych informacji poufnych, tajemnic przedsię-

biorstwa itp. Piastuni spółki są oraz jednocześnie nie w pełni są „osobami trzecimi.” Stąd, ustalenie 

odpowiedniej ceny emisyjnej w każdym przypadku przyznawania praw do objęcia akcji na rzecz 

członków władz spółki powinno dążyć do odnalezienia odpowiedniej formuły wyrażającej równowagę 

pomiędzy interesem spółki i akcjonariuszy a korzyścią piastunów. 

 Preferencyjny charakter proponowania nabycia akcji w ramach programu opcji menedżerskich 

jest bezdyskusyjny. Trudno wątpić, że dla osiągnięcia zamierzonego celu motywacyjnego cena opcji 

nabycia akcji powinna być ustalona na poziomie atrakcyjnym z punktu widzenia uczestnika programu. 

Zasadnie uważa się, że zróżnicowanie ceny emisyjnej akcji przy wyłączeniu prawa poboru jest do-

puszczalne właśnie w ramach realizacji programu akcjonariatu pracowniczego lub menedżerskiego.
1126

 

Istota problemu sprowadza się do właściwej wykładni uprzywilejowania cenowego opcji. Z przedsta-

wionego dotychczas przeglądu nielicznych stanowisk piśmiennictwa na temat ceny (opcji) nabycia 

akcji w ramach programu opcji menedżerskich (zob. 5.2.3) wyłania się bowiem dość specyficzne ro-

zumienia pojęcia preferencyjności ceny opcji. Uważa się m.in., że „cena nabycia akcji jest zwykle 

preferencyjna, tzn. znacznie niższa od rynkowej, lub nawet, iż nawet menedżer uzyskuje uprawnienie 

do nieodpłatnego nabycia akcji”
1127

 oraz „cena nabycia akcji jest ustalana na poziomie znacznie niż-

szym niż cena rynkowa.”
1128

 Powyższe rozwiązanie ma prowadzić do sytuacji, w której „w praktyce 

                                                 
1125

 Cytowany autor zaznacza, że „Oferowanie akcji po cenie niższej niż cena rynkowa, a w jej braku cena 

godziwa (fair value), jest dopuszczalne w zasadzie tylko na rzecz akcjonariuszy. Zaoferowanie akcji po niższej 

cenie stanowi przysporzenie z majątku spółki także na koszt akcjonariuszy, którzy nie uczestniczą w objęciu 

nowych akcji. Z powyższego względu, w przypadku wyłączenia prawa poboru i objęcia akcji przez osoby trzecie 

po cenie niższej niż cena rynkowa lub cena godziwa jest w zasadzie niedopuszczalne”. Podkreśla jednak, że 

każde odstępstwo od obowiązku uzyskania najwyższej ceny od zewnętrznych inwestorów powinno być jednak 

dopuszczalne jedynie w okolicznościach, uzasadnionych konkretnym interesem spółki. Tak S. Sołtysiński [w:] S. 

Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 432, Nb 

23–26, s. 1436–1437. 
1126

 A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2 uakt., Bydgoszcz–Kraków 

2006, s. 608; M. Romanowski, Cena emisyjna akcji, PPH 1999, Nr 7, s. 37–46. 
1127

 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 317–319. 
1128

 M. Romanowski, „Okresy zamknięte” w prawie rynku kapitałowego a opcje menedżerskie, PPH 2007, Nr 

5, s. 23. 
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bowiem menedżer zawsze wykona prawa płynące z opcji, bowiem nabycie akcji czy udziałów nieod-

płatnie lub po cenie preferencyjnej jest dla niego korzystne bez względu na okoliczności,” a „opcja 

menedżerska jest z góry skazana na wykonanie”.
1129

 

 Odnosząc się do przywołanych zapatrywań należy z całą mocą podkreślić ich wadliwość oraz 

z zdumieniem wyrazić przekonanie, że wskazują one na brak zrozumienia rudymentarnych założeń 

programów opcji menedżerskich dla członków władz spółki kapitałowej. Podstawowym celem syste-

mów wynagrodzeń motywacyjnych dla kadry kierowniczej, opartych na opcjach nabycia akcji, nie jest 

przyznawanie papierów wartościowych per se. Czynność ta jest jedynie środkiem, który prowadzić ma 

do celu w postaci wzrostu wartości spółki oraz kreacji tzw. wartości dla akcjonariuszy. Taka jest gene-

za koncepcji „pay for performance”, której podstawowy paradygmat opiera się na przyjęciu, że akcjo-

nariusze rezygnują z przysługującego im prawa poboru akcji lub innych papierów wartościowych, 

gdyż upatrują w tym możliwość osiągnięcia korzyści wynikających z przydzielenia członkom władz 

spółki opcji nabycia akcji. Stąd, ukształtowanie ceny opcji nabycia akcji na poziomie znacznie niż-

szym od ceny rynkowej instrumentu bazowego w dniu przyznania opcji w taki sposób, że opcja jest 

„skazana na wykonanie” sprawia, że fundamentalnie wypacza się istotę mechanizmu bodźcowego, 

który powinien zawierać się w opcji. Już na wstępnym etapie dochodzi do automatycznego wzbogace-

nia osoby uprawnionej z opcji kosztem akcjonariuszy, bez pewności, czy osiągną oni jakąkolwiek 

korzyść z tak specyficznej rozumianej „inwestycji”. Sytuację, gdy wykonanie uprawnienia opcyjnego 

jest dla menedżera wciąż opłacalne w braku, a nawet spadku wartości akcji na przestrzeni czasu, nale-

ży określać „wynagradzaniem za porażkę” (rewards for failure), co jest praktyką całkowicie nieopła-

calną z punktu widzenia interesu akcjonariuszy. Omawiana instytucji przybiera szczególnie karykatu-

ralny kształt w przypadku ustalenia ceny emisyjnej akcji na minimalnym pułapie, przy braku motywu-

jących warunków nabywania uprawnień oraz z możliwością niemal natychmiastowego zbycia akcji 

nabytych w wykonaniu opcji. Taka konstrukcja prawna jest typowym przykładem dysfunkcjonalnego 

systemu wynagrodzeń, który jest „motywacyjny” jedynie z nazwy. Istnieją wszelkie przesłanki do 

stwierdzenia, że g o d z i  o n  w  i n t e r e s  s p ó ł k i  i  a k c j o n a r i u s z y , jak również, że może zostać 

uznany za spełniający przesłanki d e l i k t u  o s i ą ga n i a  n a d mi e r n i e  w y g ó r o wa n yc h  k o r z y -

ś c i  p r z y  p o d w y ż s za n i u  k a p i t a ł u  za k ł a d o w e g o  s p ó ł k i , niewspółmiernych z oddanymi 

usługami, stypizowanego w art. 481 k.s.h. Warto również odnotować jaka „przepaść” dzieli zapatry-

wanie dotyczące emitowania akcji za „możliwie najwyższą osiągalną cenę” na rzecz osób trzecich w 

przypadku wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy od poglądów w przedmiocie przyznawania akcji 

ze znacząca zniżką na rzecz członków władz spółki, którzy również ex vi definitionis są wobec niej 

osobami trzecimi i co również następuje przy wyłączeniu prawa poboru.
1130

 

                                                 
1129

 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 317–319. 
1130

 Warto dodać, że w niemieckim prawie spółek z unormowaniem Aktienoptionen i innych praw „wymien-

nych” na akcje powiązany jest przepis § 255 ust. 2 AktG przewidujący explicite uprawnienie do zaskarżenia 

uchwały o podwyższeniu kapitalu zakładowego w przypadku, gdy cena emisyjna akcji jest „nierozsądnie niska” 

(„unangemessen niedrig”). Szerzej zob. A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktien-

gesetz, 2. Auflage, München 2005, § 193, Nb 16–17; U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9, München 2010, § 255, Nb 

8. Zob. § 255 ust. 2 AktG. „Anfechtung der Kapitalerhöhung gegen Einlagen Die Anfechtung kann, wenn das 

Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil ausgeschlossen worden ist, auch darauf gestützt werden, daß der 

sich aus dem Erhöhungsbeschluß ergebende Ausgabebetrag oder der Mindestbetrag, unter dem die neuen Aktien 
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 Klucz do sukcesu programu opcji menedżerskich leży w powiązaniu ceny opcji z długotermi-

nowym charakterem systemu wynagrodzeń, wyznaczonym przez odpowiedni okres minimalny naby-

wania uprawnień. Standardowym rozwiązaniem w praktyce projektowania programów motywacyj-

nych jest ustalenie ceny opcji nabycia akcji na poziomie wartości rynkowej lub, w jej braku, wartości 

godziwej akcji z dnia przyznania opcji bądź jej wyceny. W takiej sytuacji, zyskiem osoby uprawnionej 

z opcji jest różnica pomiędzy wartością rynkową instrumentu bazowego z dnia przyznania opcji oraz z 

dnia jej wykonania. Wydaje się, że taka metoda umodelowania ceny opcji stwarza jasne, przejrzyste i 

zrozumiałe warunki oraz kreuje zrównoważony system motywacyjny. Objaśniając tę formułę w 

uproszczeniu należy stwierdzić, że zysk menedżera stanowić będzie wzrost wartości akcji od momentu 

przyznania opcji, pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów indywidualnych i ekonomicz-

nych. Tym samym, przyrost wartości akcji przełoży się na pomnożenie wartości spółki oraz zysk ak-

cjonariuszy. Natomiast, brak progresji ceny akcji będzie miał naturalny skutek w postaci nieopłacalno-

ści wykonania uprawnienia opcyjnego. 

 O p c j a  z  d ys k o n t e m ma charakter kontrowersyjny w kontekście przyznawania jej piastu-

nom spółki. Przykłada się do tego zarówno wątpliwość w przedmiocie potencjalnego naruszenia inte-

resu spółki w przypadku wyłączenia przysługującego akcjonariuszom prawa poboru i przyznania akcji 

uprzywilejowanych cenowo menedżerom, jako „osobom trzecim” już na samym etapie przydziału 

prawa do objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Rodzi się obawa, że korzyść 

uzyskana faktycznie przez członków władz spółki będzie dysproporcjonalnie większa niż potencjalne i 

odłożone w czasie korzyść dla spółki oraz zysk akcjonariuszy. Godzi się odnotować, że zakaz przy-

znawania opcji poniżej wartości rynkowej akcji bazowych stanowi jeden z fundamentalnych elemen-

tów konstrukcji „oryginalnej” amerykańskiej incentive stock option z § 422 (c) (5) I.R.C. Przeprowa-

dzone badania prawnoporównawcze wskazują jednoznacznie, że w większości jurysdykcji ustawy 

prawa spółek bądź kodeksy corporate governance wykluczają przyznawanie opcji nabycia akcji po 

cenie niższej niż wartość rynkowa akcji bazowych, względnie określają maksymalny poziom dyskon-

ta, sięgający zazwyczaj od 10 do 20% odchylenia od wartości rynkowej instrumentu bazowego z dnia 

przyznania opcji lub jej wyceny. Nie można pominąć sformułowania art. 6.5. zalecenia 2004/913/WE 

wymagającego uprzedniej zgody walnego zgromadzenia na przyznanie opcji z dyskontem, jeżeli w 

ogóle taka możliwość jest dopuszczona przez prawo krajowe lub postanowienia statutu spółki pu-

blicznej. 

 Za atrakcyjną ekonomicznie z punktu widzenia interesu spółki należy uznać instytucję o p c j i  

p r e mi u m . Przyznanie opcji po cenie wykonania wyższej niż bieżąca wartość rynkowa akcji z dnia 

przyznania lub wyceny opcji oznacza, że instrument ten a limine zawiera w sobie element motywacyj-

ny. Pożądany rezultat można osiągnąć na kilka sposobów. Tradycyjne rozwiązanie zakłada, iż cena 

emisyjna akcji danej serii będzie równa średniej arytmetycznej cen z okresu X powiększonej o Y% 

(np. sześciomiesięcznej średniej cen zamknięcia przed dniem odbycia WZ powiększonej o 25%). 

Ustalenie odpowiedniego poziomu ceny opcji premium zależy od wielu czynników. Jednym z nich 

jest status spółki na rynku, zwłaszcza czy jest to spółka debiutująca, której akcje mogą istotnie zwyż-

kować, czy też jej pozycja jest ugruntowana, wobec czego trudno oczekiwać rekordowych i nieocze-

                                                                                                                                                         
nicht ausgegeben werden sollen, unangemessen niedrig ist. Dies gilt nicht, wenn die neuen Aktien von einem 

Dritten mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.“ 
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kiwanych zwyżek kursu akcji. Należy również brać pod uwagę potencjał rozwojowy spółki.
1131

 Na 

cenę akcji ma również wpływ koniunktura na giełdzie.
1132

 

 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dopuszcza emisję akcji w kilku seriach (np. 

A, B i C, lub C1, C2 i C3, jeżeli dotychczas zostały wyemitowane serie A i B). Rozwiązanie polegają-

ce na zróżnicowaniu ceny emisyjnej akcji w ramach emisji poszczególnych serii akcji ma szczególny 

walor z punktu widzenia problematyki programów opcji menedżerskich. Mechanizm ten należy ocenić 

pozytywnie, gdyż umożliwia podzielenie pakietów opcji na kilka transzy, których wykonywanie jest 

rozłożone w czasie. Poszczególne transze mogą następować po sobie i niezależnie od siebie. Efekt taki 

osiąga się drogą powiązania emisji konkretnej serii warrantów subskrypcyjnych z daną serią akcji.
1133

 

W konsekwencji, taki rozkład pozwala realizować założenia ekonomiczne programów opcyjnych eta-

pami. Jest on również zgodny z wytycznymi ładu korporacyjnego, w myśl których strategia przydziału 

kilku mniejszych wiązek opcji w odpowiednich przedziałach czasu odgrywa lepszą rolę motywacyjną 

niż jeden duży pakiet. Omawiana konstrukcja stwarza możliwość zróżnicowania cen opcji (cen emi-

syjnych objęcia akcji) w ramach poszczególnych transzy, co przynosi skutek w postaci tzw. o p c j i  

k r o c zą c y c h .
1134

 „Kaskadowe” rozplanowanie wzrostu cen opcji premium można uznać za istotny 

wskaźnik, że program motywacyjny jest zorientowany w kierunku wzrostu wartości walorów spółki i 

kreacji wartości dla akcjonariuszy. 

 Nie jest wykluczone łączenie poszczególnych metod ustalania ceny opcji (tj. ceny emisyjnej 

akcji). Opcję premium o stałej cenie wykonania (fixed-price premium options, FIPPO) odróżnia się od 

opcji premium o cenie zmiennej, podlegającej ustaleniu w przyszłości w oparciu o wybrane parametry 

(variable-priced premium options, VAPPO). Do tej drugiej kategorii zalicza się wszystkie opcje in-

deksowe i oparte na kryteriach wynikowych (performance premium-priced options).
1135

 Warto pod-

kreślić, że wynikowe opcje premium stanowią przeciwwagę dla zwykłych stock option, jako instru-

mentów zorientowanych jedynie na kurs akcji i ex naturae niezespalających w sobie oparcia na kryte-

riach ekonomicznych i wynikowych. Instrumenty są coraz szerzej stosowane na całym świecie w 

spółkach dbających o wysokie standardy ładu korporacyjnego.
1136

 

                                                 
1131

 Zważywszy na stosunkowo krótki staż rodzimych spółek na parkiecie wartość ich walory wciąż wzrasta, 

nieraz o 100% w ciągu roku. Jedynie tytułem przykładu można wzmiankować, że w samym 2005 r. cena akcji 

TVN S.A. wzrosła o 99%, a nie jest to przypadek odosobniony. Stąd w przypadku tak istotnego przyrostu ceny 

emisyjnej akcji, zastrzeżenie jej na poziomie wyższym o 10, 20 lub 30% od ceny rynkowej wciąż daje osobom 

uprawnionym perspektywę znacznych zysków. W przypadku dynamicznie rozwijających się spółek należałoby 

zatem brać pod uwagę ustalenie ceny emisyjnej akcji wyższej nawet od 50–100%. Zob. RB TVN S.A. nr 

19/2006 z 9.6.2006 r. w sprawie uchwał podjętych przez ZWZ TVN S.A. 
1132

 Przykładowo, w okresie od dnia 17 lutego 2009 r., kiedy indeksy giełdowe osiągnęły minimalne pozio-

my, do dnia 31 grudnia 2009 r. indeks WIG wzrósł o 87,5%, zaś WIG20 o 79,9%. W przeciągu całego roku 

2009 wartość indeksu WIG zwiększyła się o 46,9%, a wartość indeksu WIG20 – o 33,5%. Zob. sprawozdanie z 

działalności KNF z 2010 r., (dostępne na stronie www.knf.gov.pl), s. 11. 
1133

 Np. warranty subskrypcyjne serii C1 uprawniają do objęcia akcji serii C1 od 1.1.2011 do 31.12.2011 r., a 

warranty subskrypcyjne serii C2 uprawniają do objęcia akcji serii C2 od 1.1.2014 do 31.12.2014 r. 
1134

 Np. cena emisyjna akcji serii C1 jest ustalona na poziomie X; cena emisyjna akcji serii C2 wynosi Y = X 

+ 10%X; cena emisyjna akcji serii C3 wynosi Z = Y + 10%Y. 
1135

 Szerzej na ten temat, zob. B. Ellig, The Complete Guide to Executive Compensation, wyd. 2, New York 

2007, s. 422–424, 451–455. 
1136

 Interesujące przykłady szerokich planów performance options zawierają systemy wynagrodzeń spółek 

Deutsche Bank AG oraz Siemens AG. W Deutsche Bank AG wszystkie Performanceoptionen zostały przyznane 

w ramach Global Partnership Plan z 2003 i 2004 r., stawały się wykonalne po 31.12.2008 r., a w dniu przyznania 

cena opcji wynosiła 120% ceny instrumentu bazowego. Więcej szczegółów na ten temat, zob. sprawozdanie 

http://www.knf.gov.pl/
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7.4.2.2.4. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

 Oznaczenie wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowi 

jeden z obligatoryjnych elementów treści uchwały w tym przedmiocie. Wartość ta nie może przekra-

czać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały (art. 448 § 3 k.s.h.).
1137

 

Kwota ta wynosiła trzy czwarte kapitału do nowelizacji k.s.h. z 12.12.2003 r. Jeżeli zważyć, że polskie 

rozwiązania kapitału warunkowego są inspirowane regulacją niemiecką, warto zwrócić uwagę na za-

sadnicze różnice zachodzące właśnie na tym odcinku. Zgodnie z § 192 ust. 3 AktG wartość nominalna 

kapitału warunkowego nie może przekraczać co do zasady połowy kapitału. Niemniej, wartość nomi-

nalna kapitału warunkowego uchwalonego w celu przyznania praw poboru pracownikom i członkom 

kierownictwa spółki lub spółki powiązanej w drodze uchwały upoważniającej lub zatwierdzającej, a 

zatem w celu kreacji niemieckich stock options nie może być wyższa od jednej dziesiątej kapitału 

zakładowego w momencie podejmowania uchwały. W niemieckiej doktrynie nie budzi również wąt-

pliwości zapatrywanie, że oznaczone limity obejmują wszystkie warunkowe podwyższenia, co ozna-

cza, że sumuje się kwoty wszystkich warunkowych kapitałów.
1138

 Podobna zasada obowiązuje w pra-

wie austriackim, zgodnie z którym całkowita wysokość kapitału zakładowego podnoszonego w celu 

przyznania Aktienoptionen nie może przekraczać jednej dziesiątej kapitału z chwili podjęcia uchwały 

oraz jednej piątej kapitału (20%) w skali globalnej, sumując wszystkie warunkowe podwyższenia ka-

pitału (§ 159 ust. 4 i 5 austriackiego AktG).
1139

 

 Widać zatem, że ustawodawca niemiecki i austriacki dość restrykcyjnie ograniczyli wielkości 

pakietów opcji przyznawanych osobom zarządzającym, podczas gdy polski prawodawca pozostawia w 

tej materii znacznie większą swobodę. Nie dociekając, jakie racje przemawiają za tym, że we wspo-

mnianych jurysdykcjach pakiet opcji przyznanych w ramach warunkowego podwyższenia nie może 

przekraczać zaledwie jednej dziesiątej kapitału, podczas gdy w Polsce spółka akcyjna może przyznać 

opcje za pośrednictwem warrantów o wartości sięgającej dwukrotności kapitału zakładowego,
1140

 trze-

                                                                                                                                                         
finansowe Deutsche Bank AG za 2008 r., dost. na stronie http://geschaeftsbericht.deutsche-

bank.de/2008/gb/konzernanhang/zusaetzlicheanhangangaben/31aktienbasierteverguetungen/performanceoptione

n.html. 
1137

 Aspekty formalnoprawne dotyczące wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakłado-

wego zostały omówione w piśmiennictwie, zob. m.in. M. Romanowski, Cena emisyjna akcji, PPH 1999, Nr 7, s. 

115–124; M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warsza-

wa 2009, art. 449, Nb 15–21. 
1138

 Zob. A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, 2. Auflage, München 

2005, § 192, Nb 146–147. Wykładnia funkcjonalna nakazuje wyrazić taki sam pogląd na gruncie prawa polskie-

go. Podobnie M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 448, pkt 

6, s. 981–982. Odmienne stanowisko zajął jednak M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakła-

dowego, Warszawa 2004, s. 116–117. 
1139

 Jeżeli chodzi o brytyjski corporate governance, zgodnie z pkt. 8.1–8.2 ABI Guidelines wartość wszyst-

kich przyznanych akcji, opcji na akcje i innych tego typu instrumentów nie powinna przekraczać 10% wartości 

kapitału zakładowego spółki na przestrzeni dziesięciu lat, a w przypadku dyskrecjonalnych programów opcyj-

nych nie więcej niż 5% (tj. odpowiednio 1% oraz 0,5% rocznie). 
1140

 W warunkach polskich, na płaszczyźnie ogólnej używa się podobnego argumentu, tłumacząc różnicę w 

dopuszczalnej wysokości podwyższenia poziomem kapitalizacji spółek. Tak S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. 

Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 448, Nb 18, s. 1561–

1562. Za dodatkową rację w tym przedmiocie można uznać ustalenie wysokości kapitału zakładowego w spółce 

akcyjnej na niskim pułapie, wynoszącym aktualnie co najmniej 100.000 zł (art. 308 § 1 k.s.h.). 

http://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2008/gb/konzernanhang/zusaetzlicheanhangangaben/31aktienbasierteverguetungen/performanceoptionen.html
http://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2008/gb/konzernanhang/zusaetzlicheanhangangaben/31aktienbasierteverguetungen/performanceoptionen.html
http://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2008/gb/konzernanhang/zusaetzlicheanhangangaben/31aktienbasierteverguetungen/performanceoptionen.html
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ba rozważyć jakie praktyczne konsekwencje wynikają z opisanej różnicy na gruncie obowiązującego 

prawa spółek. 

 Dokonując zestawienia polskiej regulacji z przywołanymi rozwiązaniami zagranicznymi, wy-

pada odnotować, że w ramach programu opcji menedżerskich opartego na warrantach subskrypcyj-

nych de lege lata nie jest wykluczone, że spółka wyemituje dla członków kadry kierowniczej nieod-

płatne warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji, których cena emisyjna zostanie ustalona 

na poziomie znacznie niższym od ceny rynkowej lub wartości godziwej akcji spółki. Objęcie akcji 

może nastąpić natychmiastowo, gdyż k.s.h. nie wprowadza wymogu żadnego minimalnego okresu 

nabywania uprawnień. Co więcej, program emisji warrantów subskrypcyjnych bądź przyznawania 

praw do objęcia akcji nie musi zawierać jakichkolwiek kryteriów wynikowych. Może również okre-

ślać jedynie pozornie wymagające parametry, których osiągnięcie nie sprawi w rzeczywistości żad-

nych trudności. Kamuflowanie tego typu postanowień nie jest trudne, zwłaszcza w spółce o rozpro-

szonym akcjonariacie, w której udziałowcy nie sprawują faktycznej kontroli nad działalnością przed-

siębiorstwa. Wszak obowiązek przygotowania wszystkich dokumentów składających się na program 

należy do zarządu, który w późniejszym czasie będzie również administrował jego realizację. 

 W takim kontekście uwidacznia się przydatność unormowania wskazującego odpowiednie 

o g r a n i c z e n i e  k wa n t y t a t y w n e  ilości przyznawanych opcji nabycia akcji w sytuacji wyłączenie 

przysługującego mu prawa poboru oraz uprzywilejowanej cenowo emisji akcji. Zasadniczym argu-

mentem przemawiającym za ustalonymi cezurami w krajach germańskich jest ochrona interesów ak-

cjonariuszy. Limit jednej dziesiątej kapitału zakładowego w przypadku Aktienoptionen jest zaworem 

bezpieczeństwa, mającym normatywnie zracjonalizować poziom rozwodnienia ich udziału w kapitale 

spółki w wyniku emisji akcji poniżej wartości rynkowej.
1141

 Godzi się zauważyć, że argumenty doty-

czące niskiego poziomu kapitalizacji polskich spółek odnoszą się do sytuacji zewnętrznej, tj, rynko-

wej, która niekoniecznie znajduje przełożenie na strukturę akcjonariatu z perspektywy wewnętrz-

nej.
1142

  

 Nie sposób zatem podzielić poglądu, w myśl którego „Polski ustawodawca trafnie nie przyjął 

tego rozwiązania (w przedmiocie limitu jednej dziesiątej kapitału zakładowego w przypadku stock 

options – przyp. J.D.), gdyż nie uzasadniają go żadne ważne względy celowościowe.”
1143

 Istnieje bo-

wiem cała gama argumentów uzasadniających wprowadzenie ograniczenia kwantytatywnego dla 

przyznawania jakichkolwiek praw do objęcia akcji członkom władz spółki. Podczas gdy powody te 

mogą mieć zróżnicowany charakter (np. systemowy oraz prawnoporównawczy), największe znaczenie 

należy przyznać właśnie względom celowościowym, zanegowanym przez cytowanego autora. Przede 

                                                 
1141

 U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9, München 2010, § 192, Nb 23–25, s. 1038–1039; K. Frey [w:] K.J. Hopt, 

H. Wiedemann, Großkommentar zum Aktiengesetz, Band 6, §§ 150–220, 4. Aufl., Berlin 2006, § 192, Nb 133; 

A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, 2. Auflage, München 2005, § 192, 

Nb 148–149. 
1142

 W tym ujęciu, wszystkie akcje spółki mają oznaczoną wartość nominalną, której suma stanowi kwotę 

kapitału zakładowego. Kwota ta odpowiada stu abstrakcyjnym jednostkom, z którymi związane jest prawo głosu 

o określonej „sile”, określony procent udziału w zysku itp. Każde proporcjonalne zmniejszenie siły tych praw 

odbywające się na warunkach uprzywilejowanych, tzn. poniżej wartości rynkowej odbywa się kosztem ich do-

tychczasowych posiadaczy. Ochrona ich interesu jest w równym stopniu istotna, jak ochrona majątku spółki 

przed nieuzasadnioną wypłatą dywidendy lub zagwarantowanie wypłacalności spółki wobec jej wierzycieli. 
1143

 M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 118. 
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wszystkim nie można tracić z pola widzenia, że to akcjonariusze są grupą, która ponosi największe 

ryzyko zainwestowanym przez siebie kapitałem. Reprezentanci władz spółki, jakkolwiek ich rola jest 

niesłychanie istotna dla powodzenia jej interesów, są li tylko najętymi fachowcami, pełniącymi wobec 

akcjonariuszy rolę „służebną”. Strony te dzieli wiele jeżeli oceny dokonywać przez pryzmat ich pozy-

cji prawnej, kompetencji i powinności. Przyznawanie zarządcom spółek przez akcjonariuszy opcyj-

nych praw nabycia akcji ma powiązać interesy tych pierwszych z drugimi, zmniejszać asymetrie in-

formacyjne oraz inne negatywne aspekty rozdziału własności od zarządzania. Jednak, celem progra-

mów opcji menedżerskich nie jest zamiana ról tych podmiotów; agenci nie mają stać się pryncypałami 

i przejąć kontrolę kapitałową nad spółką. Program opcji menedżerskich nie ma za zadanie umożliwić 

im przeprowadzenie Management Buy-Out (MBO) ani Leveraged Buy-Out (LBO). Mają oni otrzymać 

pewien ułamek praw udziałowych, który powinien stanowić dla nich dodatkową zachętę do pracy na 

rzecz budowania wartości spółki. System wynagrodzeń kapitałowych przyznający prawa stanowiące 

procentowo wysoki udział w dotychczasowym kapitale rodzi zagrożenie dla dotychczasowego układu 

sił w spółce. Ingerencja tego typu może mieć istotne konsekwencje, np. w wyniku wykonania opcji 

akcjonariusz większościowy może stracić swoją pozycję lub udziały mniejszości zaczną podlegać 

możliwości „wyciśnięcia”. Przyznanie praw opcji nabycia akcji reprezentujących 30%, 20%, a nawet 

10% udziału w kapitale zakładowym stanowi niesłychanie istotną zmianę w uprzedni kształt akcjona-

riatu, nie wspominając już o wręcz „abstrakcyjnej” wielkości 50% kapitału zakładowego. Niemniej, de 

lege lata każdy z tych scenariuszy jest dopuszczalny na gruncie art. 448 § 3 k.s.h. W efekcie, jeżeli 

większościowy akcjonariusz zasiadający również we władzach spółki przegłosuje mimo przeciwnych 

głosów mniejszości przyznanie opcji menedżerskich dla kadry kierowniczej, w ramach którego sam 

otrzymywać będzie akcje po cenach niższych niż rynkowe, ocena, czy przedmiotowa uchwała jest 

zgodna z prawem, należeć będzie tylko do sądu i tylko w przypadku jej ewentualnego zaskarżenia. 

 Konkludując, z uwagi na znikomy zakres ochrony akcjonariuszy przyznany przez obowiązują-

ce prawo spółek w przypadku realizacji programów opcji menedżerskich uzasadniony jest postulat de 

lege ferenda ustanowienia ograniczenia kwantytatywnego dla praw objęcia akcji w warunkowym ka-

pitale zakładowym. Uważam, że dla sumy wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowe-

go pułap ten powinien zostać ustalony na poziomie jednej piątej kapitału zakładowego z dnia podej-

mowania uchwały, a więc nie więcej niż 20% w dotychczasowej strukturze kapitału. Opowiadam się 

w tym przypadku za rozwiązaniem austriackim, a nie niemieckim. Dodatkowym argumentem prze-

mawiającym za pułapem 20% akcji opcyjnych w kapitale zakładowym jest fakt, że na takim samym 

poziomie została ustanowiona przez ustawodawcę łączna wartość wszystkich nabywanych akcji wła-

snych spółki w przypadkach programów motywacyjnych opartych na akcjach własnych (art. 362 § 1 

pkt 2 i 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 k.s.h.). Wydaje się zatem, że zaproponowana wielkość mieści w 

szeroko pojętym marginesie bezpieczeństwa dla interesów spółki. Należy również rozważyć potrzebę 

wprowadzenia regulacji, w myśl której jednorazowo można przyznać prawa reprezentujące tylko 10% 

udziałów w kapitale zakładowym. 

7.4.2.2.5. Wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy 

 Problematyka wyłączenia przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru 

akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spotyka się z od-
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miennymi ocenami w piśmiennictwie.
1144

 W przypadku programu opcji menedżerskich opartego na 

emisji warrantów subskrypcyjnych rozstrzygnięcie tej kwestii nie nastręcza jednak trudności. Nie mo-

że budzić wątpliwości zasadność stanowiska, że konstytutywnym elementem uchwały o emisji war-

rantów subskrypcyjnych jest wyłączenie wobec akcjonariuszy prawa ich poboru. Wniosek taki, wyni-

kający został skutecznie wywiedziony w pkt 7.4.2.1.10. Przedmiotowa uchwała musi spełnić wszyst-

kie przesłanki materialne i formalne wyłączenia prawa poboru przewidziane w art. 433 § 2 w zw. z art. 

433 § 6 k.s.h. Bezdyskusyjnym jest, że należyta ochrona interesu akcjonariuszy jest zapewniona wła-

śnie na tym etapie – emisji papierów wartościowych uprawniających do objęcia akcji warunko-

wych.
1145

 Przemawia za tym kilka dodatkowych argumentów. 

 Zakres przedmiotowy i podmiotowy warunkowego podwyższenia został oznaczony taksatyw-

nie. W przypadku art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h., kapitał może zostać podwyższony warunkowo jedynie w 

celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. W efekcie, posiada-

nie wspomnianych papierów wartościowych stanowi warunek sine qua non wykonania praw objęcia 

akcji w kapitale warunkowym. Akcjonariusz nieposiadający warrantów nie jest uprawniony do objęcia 

akcji warunkowych, a jego roszczenie w tej materii byłoby skierowane w próżnię, której normatywne 

granice wyznacza zakres przedmiotowy art. 448 § 2 k.s.h. Kolejny argument dyktuje brzmienie legal-

nej definicji warrantu subskrypcyjnego, który zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. uprawnia do zapisu lub 

objęcia akcji, „z wyłączeniem prawa poboru”. Wydaje się, że tymi słowy, uwzględniwszy szyk verba 

legis, ustawodawca wyraźnie przesądza, że konstytutywną cechą warrantów jest wyłączenie prawa 

poboru akcji warunkowych. Nie można wątpić, że racjonalny ustawodawca, którego intencją jest usta-

nowienie nakazu wyłączenia prawa poboru akcji nabywanych w wyniku wykonania prawa ucieleśnio-

nego w papierze wartościowym, wie jak sformułować normę w tym przedmiocie, o czym świadczy 

choćby treść art. 23 ObligU („uchwała o emisji obligacji [...] powinna prawo to [prawo poboru do 

objęcia nowych akcji – przyp. J.D.] wyłączyć”). Podobnie rzecz się ma w przypadku nakazu wyłącze-

nia prawa poboru w kapitale docelowym. Pozostając przy tym ostatnim przykładzie, zważyć jeszcze 

należy, że wbrew temu co twierdzi się w piśmiennictwie,
1146

 przepisy art. 448–453 k.s.h. stanowią 

leges speciales wobec pozostałych przepisów rozdz. IV k.s.h. Wynika to przede wszystkim z ustawo-

wego nakazu stosowania ich jedynie „odpowiednio”. Gdyby było inaczej legislator nie formułowałby 

                                                 
1144

 Część doktryny opowiada się za koniecznością wyłączenia prawa poboru na mocy art. 433 § 2 k.s.h. (tak 

S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, War-

szawa 2008, art. 448, Nb 16, s. 1561–1562; W. Popiołek [w:] J.A. Strzępka, P. Pinior, W. Popiołek, H. Urbań-

czyk, E. Zielińska, Komentarz KSH, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 449, Nb 11, s. 1299; J. Frąckowiak [w:] W. 

Pyzioł (red.), Komentarz KSH, Warszawa 2008, art. 449, pkt 7, s. 937–938; M. Michalski [w:] System Prawa 

Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 722, Nb 9). 

Stanowiska odmienne powołują różne argumenty, lecz ich wymowa zmierza w podobnym kierunku, opowiada-

jącym się za brakiem wymogu wyłączenia prawa poboru akcji na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h., zob. M. Romanow-

ski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 241–262; A. Radwan, Prawo poboru w 

spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 314–325; M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komen-

tarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 449, Nb 4–6; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 449, pkt 1, s. 982–984; M. Spyra, M. Wyrwiński [w:] K. Kohutek (red.) 

Komentarz do ustawy z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – K.s.h oraz niektórych innych ustaw, LEX 2004, art. 

453. 
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 M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 252–253; A. 

Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 315–317; 324–325. 
1146

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 448, Nb 16, s. 1561. 
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osobnej normy w przedmiocie wyłączenia prawa poboru przy kapitale docelowym (art. 447 § 1 k.s.h.). 

Podobne stanowisko wyrażono w doktrynie niemieckiej.
1147

 W efekcie, brak jest podstaw dla twier-

dzenia o automatyzmie obowiązywania art. 433 § 2 k.s.h. do każdego przypadku podwyższania kapita-

łu zakładowego, w tym właśnie warunkowego. Uzasadnienie posiłkowe można wysnuć z art. 29 ust. 6 

drugiej dyrektywy, zgodnie z którym przepisy o wyłączeniu prawa poboru stosuje się do emisji 

wszystkich papierów wartościowych uprawniających do zapisu na akcje lub objęcia akcji, lecz nie do 

wykonania prawa z tych właśnie papierów. Należy przyznać rację ustawodawcy europejskiemu, który 

wyszedł z założenia, że dublowanie ochrony akcjonariuszy jest w tym przypadku po prostu zbędne. 

 Podsumowując, jakkolwiek kwestia stanowi zagadnienie problematyczne z dogmatycznego 

punktu widzenia, należy uznać, że kluczowa batalia o ochronę interesu dotychczasowych akcjonariu-

szy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego rozgrywa się na płaszczyźnie wyłą-

czenia prawa poboru papierów wartościowych uprawniających do nabycia akcji emitowanych w tym 

trybie, w omawianym przykładzie są to warranty. Należy jednak dodać, że bezpośrednim skutkiem 

wątpliwości doktrynalnych są praktyki spółek, które, jak wynika z lektury dokumentów prawnych 

składających się na programy opcji menedżerskich, podczas warunkowego podwyższania kapitału 

zakładowego wyłączają zarówno prawo poboru warrantów subskrypcyjnych, jak również prawo pobo-

ru akcji wydawanych na podstawie uchwały o kapitale warunkowym, mimo że, jak celnie podniesiono 

w doktrynie, w instytucji tej „nie ma miejsca na ustawowe prawo poboru akcjonariuszy”.
1148

 

7.4.2.3. Objęcie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale 

7.4.2.3.1. Moment i sposób objęcia akcji w kapitale warunkowym 

 W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego objęcie akcji następuje w dro-

dze pisemnego oświadczenia złożonego spółce przez osobę uprawnioną na formularzu przygotowa-

nym przez spółkę (art. 451 § 1 k.s.h.). Dokument ten powinien stanowić załącznik do regulaminu pro-

gramu opcji menedżerskich lub umowy opcyjnej. W następstwie złożenia oświadczenia o objęciu akcji 

na spółce spoczywa obowiązek wydania dokumentu akcji lub, w przypadku akcji zdematerializowa-

nych, dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych osoby uprawnionej. Z 

brzmienia bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 451 § 3 k.s.h., zgodnie z którym akcje mogą 

być wydane tylko tym osobom, które wniosły pełne wkłady na pokrycie ceny emisyjnej akcji, wynika, 

że wniesienie wkładów powinno nastąpić przed lub co najmniej równocześnie ze złożeniem oświad-

czenia o objęciu akcji. W przeciwnym wypadku spółka jest władna odmówić wydania akcji z uwagi 

na niespełnienie wymogu nałożonego normą o charakterze imperatywnym. W efekcie, jakkolwiek 

decyzja w przedmiocie złożenia stosownego oświadczenia leży w sferze autonomii woli osoby upraw-

nionej, definitywnego podwyższenia kapitału zakładowego niezbędne jest uprzednie złożenie wkła-

dów na pokrycie ceny emisyjnej akcji. 
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 A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, 2. Auflage, München 2005, 

§ 192, Nb 111. Por. D. Weiß, Aktienoptionspläne für Führungskräfte, Köln 1999, s. 224. 
1148

 A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 317. Na wspomnianą praktykę transak-

cyjną zwraca również uwagę M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 

2009, art. 453. 
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7.4.2.3.2. Forma akcji oraz ograniczenie ich zbywalności akcji 

 W rozważaniach na temat pojęcia oraz konstrukcji prawnoekonomicznej programu opcji me-

nedżerskich osobną kwestią uczyniono zagadnienie ograniczonej zbywalności akcji nabywanych w 

wykonaniu opcji menedżerskiej (zob. pkt. 5.3.4.7). Z badań nad naturą systemów motywacyjnych 

wynagrodzeń kapitałowych wynika, że mają one służyć budowaniu wartości spółki, co odbywa się 

poprzez przyznanie piastunom spółki opcji nabycia akcji z intencją stworzenia zachęty do pomnożenia 

wartości ich instrumentów bazowych. Można argumentować, że jeżeli rzeczywistym celem progra-

mów opcyjnych jest łączenie interesów kadry kierowniczej z celami akcjonariuszy, to proces jego 

realizacji nie kończy się na etapie nabycia akcji, lecz powinien sięgać dalej. Trudno bowiem mówić o 

adekwatnym związaniu piastuna ze spółką w sytuacji, gdy sprzedaje on wszystkie objęte po uprzywi-

lejowanej cenie akcje w celu uzyskania korzyści majątkowych, a potem opuszcza firmę lub domaga 

się nowej porcji opcji. W tym ujęciu motywacja przybiera postać nagrody finansowej, lecz utracony 

jest element retencyjny. Należy jednak podkreślić, systemy opcyjne mogą przybierać kształt zróżni-

cowanych konstrukcji prawnych, gdyż nieraz służą odmiennym celom partykularnym. Stąd nie sposób 

jest twierdzić, że w każdym przypadku zasadne jest ograniczanie zbywalności akcji opcyjnych. Można 

sobie wyobrazić, że w konkretnej sytuacji odpowiednio długi vesting period oraz wymagające i am-

bitne kryteria ekonomiczne nabywania uprawnień opcyjnych, wystarczająco i należycie spełnią zało-

żenia programu. Co więcej, nieraz oddalenie momentu spieniężenia opcji może podziałać na piastuna 

spółki bardziej zniechęcająco niż motywacyjnie. Wszystko zależy od oceny programu opcji menedżer-

skich in concreto. Niemniej, ewolucja poglądów na temat założeń systemów equity-based pay zmierza 

w kierunku przyznania słuszności stanowisku, że przyznawanie akcji po cenie preferencyjnej powinno 

wiązać się przynajmniej z okresowym obowiązkiem ich zachowania (tzw. „lock up period”). W takiej 

sytuacji wiele zależy od procentowej ilości akcji oraz długości okresu ograniczonej zbywalności. Re-

komencja taka wynika również z art. 4.3. z zalecenia 2009/913/WE. 

 Problematyka ograniczenia lub wyłączenia zbywalności akcji opcyjnych prezentuje się intere-

sująco na gruncie prawa spółek. Z jednej strony, zdaje się ona stać w kolizji z jedną z węzłowych cech 

natury spółki akcyjnej, jaką jest zbywalność akcji.
1149

 Z drugiej jednak strony, ograniczenie zbywalno-

ści akcji wpisuje się w prawnoekonomiczną naturę programu opcji menedżerskich. Wszak spółka 

przyznaje akcje po cenie uprzywilejowanej również po to, aby wzmocnić lojalność piastuna wobec 

spółki oraz na dłużej związać go z jej „losem”. W tym kontekście nie sposób pominąć, że ustawodaw-

ca sam dokonał wyłomu w generalnej zasadzie zbywalności akcji ustanawiając czasowe jej wyłącze-

nie (a więc nie tylko ograniczenie) wobec akcji pracowniczych nabywanych na podstawie art. 36–38 

                                                 
1149

 Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w k.s.h. akcje są zbywalne, a statutowe ograniczenia w ich rozporzą-

dzaniu mogą dotyczyć jedynie akcji imiennych (art. 337 § 1 i 2 k.s.h.). Powyższe unormowanie odczytuje się 

przez pryzmat przepisu art. 57 § 1 k.c., zakazującego wyłączać lub ograniczać drogą czynności prawnej upraw-

nienia do rozporządzenia prawem, któremu ustawa nadaje mu przymiot zbywalności. W konsekwencji, zgodnie 

z dominującym zapatrywaniem doktryny wyrażanym na gruncie art. 337 k.s.h., jakiekolwiek ograniczenia w 

rozporządzaniu akcjami na okaziciela, jak również całkowite wyłączenie zbywalności akcji imiennych, w tym 

również przez określony czas, są niedopuszczalne. Zob. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szu-

mański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 337, Nb 14, s. 312–313; A. Szumański 

[w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 

2006, s. 283–285, Nb 654–661. Por. W. Michaldo, Ograniczenia zbywalności akcji, PPW 2001, Nr 7, s. 21–24.  
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KomPrywU.
1150

 Warto zatem rozważyć, jakie możliwości ochrony własnego majątku oraz interesu 

akcjonariuszy ma spółka przyznająca po cenie preferencyjnej akcje swoim piastunom i menedżerom w 

ramach programu opcyjnego. 

 Pozbywając się ambicji rozstrzygania wątpliwości doktrynalnych w przedmiocie dopuszczal-

ności wyłączania oraz ograniczania rozporządzenia akcjami warunkowymi pozostających poza głów-

nym nurtem rozważań,
1151

 godzi się zauważyć, że prawo dopuszcza sposoby legalnego ograniczania 

zbywalności akcji. Bazują one na przepisach prawa spółek oraz art. 57 § 2 k.c., dopuszczającym zo-

bowiązanie się osoby uprawnionej, że nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem. Zgodnie z wy-

rażonym w literaturze poglądem, umowy ograniczające na określony czas rozporządzanie akcją mogą 

przewidywać całkowity zakaz rozporządzania akcjami przenoszenia lub obciążenia praw udziało-

                                                 
1150

 Jak wspomniano w pkt 6.5.4, należące do Skarbu Państwa akcje w prywatyzowanych przedsiębiorstwach 

nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch 

lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych; z tym, że w przypadku akcji 

nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki termin ten ulega wydłużeniu do co naj-

mniej trzech lat (art. 38 ust. 3 KomPrywU). Trudno wątpić, że prawodawca ustanowił przywołane lex specialis 

w celu ochrony majątku Skarbu Państwa. 
1151

 Autor uważa jednak, że pogląd, zgodnie z którym „innym sposobem” ograniczenia rozporządzenia ak-

cjami (art. 337 § 2 k.s.h.) nie może być czasowe wyłaczenie zbywalności określonych akcji imiennych, za któ-

rym opowiada się większość współczesnej polskiej doktryny, wymaga rewizji i odświeżenia właśnie w kontek-

ście akcji nabywanych w ramach programów opcji menedżerskich. Po pierwsze, jeżeli faktycznie uznać, że sta-

tutowe ograniczenia w rozporządzaniu akcjami wprowadzane na podstawie art. 337 § 2 k.s.h. stanowią wyjątek 

od art. 57 § 1 k.c., brak jest przesłanek przeciwko uznaniu, że wspomnianym „innym sposobem” ograniczenia 

nie może być zakaz zbywania akcji „menedżerskich” przez ustalony czas (np. dwuletni zakaz zbywania 50% 

wszystkich akcji imiennych serii C nabytych przez XYZ w realizacji programu opcji menedżerskich na lata 

2014–2016). Rozwiązanie takie odpowiada funkcjonującej z powodzeniem w systemach anglosaskich restricted 

stock, czyli „akcjom warunkowym”, wykorzystywanym szeroko właśnie na potrzeby systemów wynagrodzeń 

kapitałowych. Możliwość ich zbycia aktualizuje się po spełnieniu danego warunku lub upływie określonego 

terminu, po którym akcje „dojrzewają” i są rejestrowane w SEC. Na gruncie prawa polskiego warto zauważyć, 

że temporalne wyłączenie zbywalności akcji nie może być traktowane jako jego pozbawienie, gdyż stan ten 

ustaje po upływie ustalonego terminu. To wskazuje jednoznacznie, że tego typu zastrzeżenie ma charakter jedy-

nie ograniczający, a nie pozbawiający danego prawa. Jeżeli w piśmiennictwie dopuszcza się całkowity zakaz 

zbywania akcji na rzecz oznaczonych osób, podnosząc, że jest to ograniczenie typu podmiotowego (np. spółki 

rodzinne), należy rozważyć de lege ferenda, czy jednak nie zezwolić podobnego ograniczenia temporalnego w 

ściśle określonych przypadkach przedmiotowych. Taki zabieg byłby celowy zwłaszcza w odniesieniu do pro-

gramów opcji menedżerskich, w których za jego celowością przemawia przede wszystkim postulat zabezpiecze-

nia i ochrony najlepszego interesu spółki. Po drugie, analizując zagadnienie na gruncie prawa cywilnego należy 

dodać, że zarówno art. 57 § 1 k.c., jak i art. 337 § 1 i 2 k.s.h. nie derogują normy, zgodnie z którą powstanie lub 

ustanie skutów prawnych czynności prawnej można uzależnić od warunku lub terminu (art. 116 k.c. w zw. z art. 

89 k.c.). Natomiast w związku z czasowym wyłączeniem zbywalności akcji mowa jest właśnie o pośrednim 

uzależnieniu skuteczności czynności prawnej od upływu danego terminu. Po trzecie, zbywalność akcji jako 

rozumianą ogólnie i niekontestowaną cechę natury spółki akcyjnej należy odróżnić od zbywalności ad casu, 

która de facto tak czy inaczej podlega modalności dzięki zastosowaniu dedykowanych rowiązań prawnych w 

praktyce korporacyjnej. Po czwarte, nie jest bez znaczenia, że dokładnie z tego samego założenia, jak tu prezen-

towane, wyszedł ustawodawca w art. 38 ust. 3 KomPrywU. Za co najmniej zastanawiający, jeśli nie naruszający 

zasadę równości wobec prawa, należałoby uznać egoizm ustawodawcy ustanawiającego możliwość wyłączenia 

bądź ograniczenia zbywalności akcji dla ochrony swojego interesu, przy jednoczesnym i całkowitym odmówie-

niu tego prawa przedsiębiorcom prywatnym. Warto również dodać, że w praktyce funkcjonują z powodzeniem 

konstrukcje prawne, których celem jest ominięcie ustawowego zakazu ograniczenia zbywalności akcji, których 

ani ustawodawca ani doktryna nie mogą ignorować. Na koniec warto odnotować, że czasowe ograniczenie zby-

walności akcji dopuszczała część przedwojennej doktryny na gruncie k.h. („Ograniczyć można zbywalność 

akcyj na pewien czas, [...]”, tak M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, art. 348, str. 549, pkt 

4). Odmiennie jednak T. Dziurzyński [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komen-

tarz, Kraków 1936, t. 1, art. 348, s. 553, pkt 3. Drugie stanowisko powtórzył S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. 

Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH, t. II, Warszawa 1996, art. 348, Nb 10, s. 330. 
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wych.
1152

 Oznacza to, że ograniczenia umowne mogą iść znacznie dalej niż statutowe ograniczenia 

rozporządzeniem akcjami imiennymi. Tytułem przykładu można wskazać, że odpowiednio reprezen-

towana spółka może zawrzeć z beneficjentem programu opcyjnego umowę ograniczającą rozporzą-

dzanie akcjami na określony czas, nieprzekraczający jednak pięciu lat od dnia zawarcia umowy (art. 

338 § 1 k.s.h.). Jakkolwiek ta czynność umowna wywołuje jedynie skutek inter partes, możliwym jest 

ukształtowanie w jej ramach „dotkliwej” kary umownej (np. potrójna wartość ceny zbycia akcji z na-

ruszeniem umowy) lub odpowiedzialności odszkodowawczej, które powinny skutecznie zniechęcać do 

zbywania akcji opcyjnych.
1153

 Ponadto, spółka może w umowie opcyjnej zawrzeć na swoją korzyść 

prawo opcji call uprawniającej do zwrotnego nabycia akcji warunkowych, nabytych przez osobę 

uprawnioną w wykonaniu opcji menedżerskiej, w sytuacji gdyby zamierzała ona zbyć akcje przed 

upływem określonego terminu. Jednym z podstawowym elementów tego mechanizmu będzie cena, po 

której wykonana zostanie przysługująca spółce opcja.
1154

 Należy odnotować, że informacja o ograni-

czeniach zbywalności akcji wynikających z mocy ustawy lub statutu powinna zostać zawarta, pod 

rygorem nieważności, w statucie spółki (art. 304 § 2 pkt 4 k.s.h.) oraz w dokumencie akcji (art. 328 § 

1 pkt 6 k.s.h.). 

 Nie powinno ujść uwadze, że niezależnie od opisanej wyżej instytucji, można zaproponować 

co najmniej kilka oryginalnych rozwiązań prawnych w przedmiocie ograniczenia zbywalności akcji 

stanowiących, jak się wydaje, należyte zabezpieczenie interesu spółki oraz nie nazbyt uciążliwą inge-

rencję w sferę autonomii piastuna-akcjonariusza.
1155

 

 

 

                                                 
1152

 Tak S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, 

wyd. 2, Warszawa 2008, art. 338, Nb 6, s. 330. 
1153

 Szczegółowe zagadnienia dotyczące ograniczeń w zbywalności akcji, w tym skutki prawne naruszeń za-

kazów statutowych i umownych, zostały dokładnie opracowane w piśmiennictwie, w związku z czym pozostaje 

odesłać do literatury przedmiotu, zob. zwłaszcza S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 

J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 337 i art. 338 oraz A. Szumański [w:] System 

Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 283–

290, Nb 654–679. 
1154

 Warto przy tym zwrócić uwagę na nurt poglądów doktrynalnych, w myśl których czasowe ograniczenie 

rozporządzaniem akcjami zawarte w statucie jest skuteczne erga omnes, co oznacza, że obchodząca je transakcja 

nie odnosi w ogóle skutku prawnego wobec nabywcy, zbywacy ani spółki. Zob. J. Frąckowiak [w:] W. Pyzioł 

(red.), Komentarz KSH, Warszawa 2008, art. 338, pkt 1, s. 675. 
1155

 Np. zgodnie z art. 337 § 2 k.s.h., statut spółki może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od 

zgody spółki albo ograniczyć rozporządzenie nimi „w innymi sposób”. W związku z tym podwyższenie kapitału 

zakładowego powinno zakładać, że akcje emitowane w celu zaspokojenia praw posiadaczy warrantów subskryp-

cyjnych będą akcjami imiennymi. Spółka może zastrzec, że w sytuacji, gdy w ciągu określonego czasu (np. 

dwóch lat) piastun–akcjonariusz będzie zamierzał zbyć swoje akcje, w braku zgody spółki na tę czynność, pod-

miotem uprawnionym do ich nabycia będzie sama spółka. Skup akcji własnych nastąpi w celu umorzenia, na co 

zezwala art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. Aby transakcja była neutralna ekonomicznie dla spółki, a jednocześnie „dotkli-

wa” dla piastuna–akcjonariusza, nabycie powinno nastąpić według ceny, po której uprawniony objął akcje wa-

runkowe, tj. po cenie emisyjnej akcji. Odpowiednie postanowienie powinno wskazywać organ władny do wyra-

żenia zgody w imieniu spółki (np. zarząd, radę nadzorczą, walne zgromadzenie), jak również regulować moment 

zapłaty oraz termin, w którym spółka zostanie wskazana jako nabywca, przy założeniu, że nie może on przekro-

czyć dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru zbycia akcji (art. 337 § 4 k.s.h.). W wyniku takiego 

rozwiązania, bilans zysków i strat z perspektywy spółki jest zerowy, natomiast uczestnik programu zostaje po-

zbawiony korzyści majątkowej w kwocie wzrostu wartości rynkowej akcji wobec ceny przyznania bądź wyko-

nania opcji, którą osiągnąłby sprzedając prawa udziałowe na warunkach rynkowych. 
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7.4.2.3.3. Problematyka objęcia akcji za wkłady niepieniężne  

7.4.2.3.3.1. Brak zdolności aportowej praw niezbywalnych oraz świadczenia pracy bądź 

usług  

 W efekcie nowelizacji z 13.6.2008 r. kodeks dopuszcza obejmowanie akcji w warunkowo 

podwyższonym kapitale w zamian za wkłady niepieniężne (aporty).
1156

 Problematyka ta wymaga ana-

lizy, gdyż pozostaje w relacji z tematyką programu opcji menedżerskich realizowanego w omawianym 

trybie. Na wstępie godzi się zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, na gruncie legis latae zdol-

ności aportowej nie posiadają prawa niezbywalne ani świadczenie pracy bądź usług (art. 14 § 1 

k.s.h.).
1157

 Przywołana norma dotyczy nie tylko wkładów wnoszonych przez akcjonariuszy, lecz rów-

nież przyszłych udziałowców, w tym piastunów spółki nabywających jej akcje.
1158

 W konsekwencji, 

praca, usługi zarządzania, doradztwa, nadzoru itp. nie mogą stanowić aportu na poczet akcji. Przema-

wia za tym zasadnicza trudność w określeniu wartości tych usług. Z tego samego powodu podobne 

stanowisko należy zająć w odniesieniu do przyszłych usług i pracy świadczonych przez menedżera, co 

do których w zasadzie nie istnieje żadna szansa ich uprzedniego oszacowania, wobec braku wiedzy 

odnośnie tego, czy zostaną faktycznie wykonane, a jeśli tak, jakie przyniosą rezultaty. Jeżeli chodzi o 

drugi przypadek z art. 14 § 1 k.s.h., należy odnotować, że zgodnie z prowadzonymi wcześniej wywo-

dami konstytutywną cechą uprawniania składającego się na opcję menedżerską powinna być jego 

niezbywalność, za czym przemawia właściwość kreującego ją stosunku prawnego. Z powyższych 

względów, opcji nabycia akcji w określonym czasie po oznaczonej cenie, przyznanej reprezentantowi 

władz spółki, należy co do zasady odmówić zdolności aportowej, jeżeli uprawnienie to zostało skon-

struowane jako niezbywalne, za czym przemawia jego natura prawnoekonomiczna. 

7.4.2.3.3.2. Prakseologiczna nieefektywność wnoszenia wkładów niepieniężnych w ramach 

programu opcji menedżerskich 

 Jeżeli teoretycznie dopuszczalne jest warunkowe podwyższenie kapitału, w ramach którego 

posiadacze warrantów subskrypcyjnych obejmują akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przed-

miotem dywagacji dogmatycznych należy uczynić kwestię, czy oraz jakie faktyczne możliwości ist-

nieją na tym odcinku w toku systemów opcyjnych. Odnosząc się do tego zagadnienia już na wstępie 

można sformułować hipotezę o prakseologicznej nieefektywności wnoszenie wkładów niepieniężnych 

celem pokrycia akcji obejmowanych w warunkowo podwyższonym kapitale. Za słusznością przed-

stawionej hipotezy przemawia kilka argumentów natury prawnoekonomicznej. 

                                                 
1156

 Zob. art. 449 § 3 k.s.h. Szerzej na temat wkładów niepieniężnych w spólce akcyjnej, zob. monografię A. 

Szumańskiego, Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997. 
1157

 Reguła dotycząca braku zdolności aportowej świadczenia pracy oraz usług jest powszechnie akceptowa-

na w doktrynie i orzecznictwie. Zamiast wielu zob. A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumań-

ski, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. I, wyd. 2, Warszawa 2006, art. 14, Nb 1–13, s. 232–238; M. Rodzynkiewicz, 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 14, pkt 1, s. 46. Podobny pogląd wyrażano 

na gruncie k.h.: „Nie może być wkładem praca lub pomysł [...]”, tak M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komen-

tarz, Lwów 1935, art. 311, str. 492, pkt 4. 
1158

 Zakaz wnoszenia aportów w formie pracy jednak należy odróżnić od dozwolonego przez prawo obej-

mowania akcji w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności przysługujące pracownikom i 

członkom statutowych menedżerskich organów spólki z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki 

lub spółki zależnej (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.). 
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 Jeżeli uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego przewiduje pokrywanie 

ceny wkładami niepieniężnymi, powinny być one, zgodnie z art. 449 § 3 k.s.h., poddane badaniu przez 

biegłego rewidenta. W tej sytuacji, w wyniku odpowiedniego zastosowania art. 311 § 1 k.s.h., człon-

kowie zarządu powinni sporządzić pisemne sprawozdanie, określające w szczególności przedmiot 

wkładów niepieniężnych, liczbę i rodzaj wydawanych w zamian akcji, osoby wnoszące wkłady nie-

pieniężne, oraz zastosowaną metodę wyceny. Dokument ten podlega badaniu przez biegłego rewidenta 

w zakresie jego rzetelności i prawdziwości oraz w celu wydania opinii na temat wartości godziwej 

wkładów niepieniężnych. Ponadto, jeżeli przychylić się do stanowiska, że art. 311 § 1 k.s.h. jest funk-

cjonalnie powiązany z jego § 2 i 3,
1159

 opinia spółki powinna zawierać umotywowanie zamierzonych 

transakcji, jak również należy do niej dołączyć odpowiednie dokumenty w oryginałach lub urzędowo 

poświadczonych kopiach. Uwagę przykuwa również inna regulacja. W przypadku obejmowania akcji 

opcyjnych w zamian za wkłady niepieniężne odpowiednie zastosowanie znajduje również art. 432 § 1 

pkt 7 k.s.h., uszczegóławiający treść uchwały walnego zgromadzenia w tej materii.
1160

 Brak jest kontr-

argumentów przeciwko uznaniu, że norma ta nie znajduje zastosowania, gdyż to właśnie akcjonariusze 

powinni wyrazić zgodę na pokrywanie akcji przez członków programu motywacyjnego wkładami 

niepieniężnymi. Zgodnie z tym przepisem, uchwała o (warunkowym – przyp. J.D.) podwyższeniu 

kapitału powinna zawierać przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają 

objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli 

akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne. 

 Wydaje się, że konsekwencją zastosowania powyższej normy jest prakseologiczna niemożli-

wość obejmowania akcji warunkowych w ramach programów motywacyjnych w zamian za wkłady 

niepieniężne. Należy zważyć, że na etapie uchwalania programu często nie jest nawet dokładnie wia-

domo, jaki będzie krąg podmiotowy beneficjentów (poza wzmianką, że będą to np. posiadacze war-

rantów subskrypcyjnych danej serii), a nawet gdy są znani – nie sposób zgadnąć, ile akcji obejmą, za 

jaką cenę emisyjną oraz kiedy dokładnie to nastąpi. Czynniki te zależą od spełnienia szeregu kryteriów 

indywidualnych oraz ekonomicznych, upływu odpowiednich terminów, jak również od podjętej przez 

osoby uprawnione decyzji o faktycznym skorzystaniu z prawa opcji, w zależności od dokonanej przez 

nich oceny opłacalności transakcji. Prowadzi to do wniosku, że element nieprzewidywalności oraz 

„spontaniczności” wynikający z natury prawnoekonomicznej programu w zasadzie wyłącza możli-

wość spełnienia wymogów formalnych sformułowanych przez k.s.h. wobec procesu obejmowania 

akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Ponadto, nie jest on „technicznie” przystosowany do trybu 

obejmowania akcji w realizacji programu opcyjnego. Przy kapitale warunkowym najpierw dochodzi 

do rejestracji warunkowego podwyższenia, a następnie mają miejsce faktyczne podwyższenia kapita-

łu. Zgodnie z § 450 pkt 3 W opisanym trybie czynność ta odbywa się sukcesywnie, w zależności od 

woli osób uprawnionych i może trwać nawet kilka lat. Wydawanie dokumentów akcji odbywa się 

tylko po pełnym wniesieniu wkładów, co istotnie modyfikuje reguły dotyczące aportów przy zakłada-

niu spółki z art. 309 § 3 i 4 k.s.h. Tymczasem, zgodnie z art. 450 pkt 3 k.s.h., w przypadku wkładów 

                                                 
1159

 Zob. M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 183. 
1160

 Tak również S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, 

t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 449, Nb 6, s. 1565 oraz M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego, Warszawa 2004, s. 114, 179–180. 
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niepieniężnych sprawozdanie zarządu i opinia biegłego rewidenta powinny zostać złożone już na eta-

pie zgłoszenia warunkowego podwyższenia do sądu rejestrowego. Widać zatem, że z jednej strony 

przedmiot wkładu powinien zostać określony już na etapie podejmowania uchwały o warunkowym 

podwyższeniu, jednak, rzeczywiste jego wniesienie nastąpi nawet po kilku latach, co rodzić może 

poważne wątpliwości odnośnie momentu badania wartości wkładu przez biegłego rewidenta. Wynika 

z tego również, że norma art. 449 § 3 k.s.h., zgodnie z którą na sądzie spoczywa obowiązek oddalenia 

wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału, gdy wartość wkładu jest niższa o co najmniej 20% od 

ceny emisyjnej akcji, które mają zostać objęte za aporty, powinna znaleźć zastosowanie na etapie reje-

stracji podwyższenia definitywnego a nie warunkowego. W efekcie, istniałaby konieczność co naj-

mniej dwukrotnego badania wartości wkładów przez biegłego rewidenta lub nawet kilkukrotnego w 

przypadku obejmowania akcji w kilku transzach. 

 Rekapitulując, analiza przebiegu opisanej procedury składania do oceny, że jest ona nie tylko 

nieelastyczna, czasochłonna oraz kosztowna dla spółki, która musiałaby pokrywać koszty każdorazo-

wego sporządzania opinii biegłego rewidenta, lecz że jest ona sprzeczna z naturą programu opcji me-

nedżerskich. Z powyższego powodu regulamin programu, jak również uchwała o warunkowym pod-

wyższeniu powinna zawierać postanowienie, w myśl których wszystkie akcje w ramach programu 

opcyjnego będą obejmowane za wkłady pieniężne. Bez wątpienia obejmowanie akcji wyłącznie za 

wkłady pieniężne najlepiej zabezpiecza interes spółki i akcjonariuszy przed nabywaniem akcji przez 

piastunów i menedżerów przedsiębiorstwa po cenie uprzywilejowanej w zamian za przeszacowane lub 

bezużyteczne aporty. Z powyższych względów takie rozwiązanie jest również najczęściej stosowanym 

w praktyce.
1161

 

7.4.2.4. Wydanie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale 

 Ramy instytucjonalne programu opcji menedżerskich muszą przewidywać niezawodne i na-

tychmiastowe dostarczenie akcji z wykonanych opcji. Wydanie akcji w ramach warunkowego pod-

wyższenia powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu przez osobę uprawnioną stosownego oświad-

czenia o objęciu akcji na specjalnym formularzu przygotowanym przez spółkę i po pełnym pokryciu 

akcji.
1162

 Z wydaniem dokumentów akcji wiąże się skutek w postaci nabycia praw akcyjnych i pod-

wyższenia kapitału zakładowego o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji opcyjnych. Zarząd 

jest zobowiązany zgłosić do sądu rejestrowego wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnie-

nia wpisu kapitału zakładowego w ciągu trzydziestu dni po upływie roku kalendarzowego (art. 452 § 2 

k.s.h.). Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji. Wykaz powi-

nien zawierać nazwiska i imiona albo nazwy firm akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz 

wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza wkładów. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć 

oświadczenie zarządu, że akcje zostały wydane akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne wkłady. 

                                                 
1161

 Dla przykładu zob. § 14 pkt 1 programu motywacyjnego Grupy Vistula S.A. z 2009 r.  
1162

 Tak trafnie M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 

452, pkt 2, s. 992–993; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz 

KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 451, Nb 15, s. 1576. Cześć doktryny opowiada się jednak za przyjęciem 

w tym przypadku terminu tygodniowego, zob. Zob. M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. 

Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 451, Nb 25–26; M. Romanowski, Warunkowe podwyż-

szenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, s. 358–360. 
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7.5. Program opcji menedżerskich a kapitał docelowy 

 Prezentację rozważań mających zweryfikować możliwość realizacji programu opcji mene-

dżerskich w oparciu o podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie bez 

przyczyny umieszczono po stosownej analizie podwyższeń kapitału w trybie zwykłym oraz warunko-

wym. W ramach wcześniejszych wywodów dokonano ustalenia, że mechanizm zwykłego podwyższe-

nia kapitału, we wszystkich ustawowych odmianach, nie pozwala oddać w pełni założeń i funkcji, na 

które istnieje zapotrzebowanie w zakresie programu opcji menedżerskich; względnie czyni cały proces 

stanowczo bardziej skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym. Dla odmiany, adekwatne ramy 

strukturalne oraz uwarunkowania prawnoekonomiczne stwarza instytucja warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego. W konsekwencji, podstawowym problemem jest rozpoznanie relacji pomiędzy 

kapitałem docelowym a zwykłym i warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. 

 Instytucji kapitału docelowego nadano swoiste cechy, jako jednej z dwóch, obok warunkowe-

go podwyższenia, konstrukcji mających uelastycznić i unowocześnić polskie prawo spółek u progu 

XXI w. Do jej podstawowych cech należy przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału poprzez 

uniknięcie zwołania i odbycia walnego zgromadzenia, co wiąże się nadto z oszczędnościami dla spół-

ki. Istotne jest również uniezależnienie konkretnego podwyższenia od zgody akcjonariuszy, gdyż od-

bywa się ono na podstawie wpisanego do statutu spółki upoważnienia w określonym przedziale czasu 

i do oznaczonej kwoty (art. 444 k.s.h.).
1163

 Powyższe ma zapewniać spółce lepszą responsywność na 

zapotrzebowania inwestycyjne na rynku lub uwarunkowania wynikające z wewnętrznej sytuacji eko-

nomicznej spółki. Należy zauważyć, że w braku odmiennych postanowień statutu (podyktowanych 

treścią upoważnienia udzielanego przez walne zgromadzenie), zarząd decyduje o wszystkich sprawach 

związanych z podwyższeniem kapitału docelowego, w tym m.in. o cenie emisyjnej akcji, momencie 

podwyższenia kapitału, terminach subskrypcji, wysokości podwyższenia w ramach wyznaczonego 

limitu, ilości podwyższeń. Przy wyraźnym upoważnieniu statutowym, zarząd władny jest nadto podjąć 

decyzję o emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na akcje oraz o wyłą-

czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co jest uzależnione od zgody rady nadzorczej 

(art. 444 § 7 i art. 447 § 1 k.s.h.). Ustawowa kompetencja rady nadzorczej obejmuje również wyraże-

nie zgody na ustalenie przez zarząd ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepie-

niężne (art. 446 § 2 k.s.h.). Natomiast, jeżeli chodzi o tryb i chronologię zdarzeń występujących w 

trybie podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, nie można wątpić, że – przy uwzględ-

nieniu specyfiki tej instytucji oraz mutatis mutandis wszelkich modyfikacji wynikających z przekaza-

nia kompetencji organu właścicielskiego zarządowi spółki – odbywają się one w sekwencji analogicz-

nej do zwykłego podwyższenia kapitału. W piśmiennictwie trafnie zwrócono uwagę, że dla podwyż-

                                                 
1163

 Szerzej na ten temat S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz 

KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 444, Nb 1–2, s. 1523–1524; M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w 

spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 444, Nb 2, 31–32; M. Romanowski, 

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, PPH 2003, Nr 2, s. 22 i n. Interesujące 

wywody na temat gospodarczego sensu koncepcji kapitału autoryzowanego, zwłaszcza w kontekście amerykań-

skich authorized but unissued shares, także w świetle rozwiązań przyjętych przez drugą dyrektywę, prezentuje 

M. Cejmer, Wyłączenie prawa poboru akcji na gruncie postanowień dyrektywy kapitałowej a instytucja kapitału 

autoryzowanego, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 2, Kraków 2005, s. 

306–307. 



 348 

szenia kapitału w ramach kapitału docelowego niezbędne jest uprzednie przeprowadzenie i zamknięcie 

subskrypcji w jednym z trzech trybów przywidzianych w rozdz. 4 k.s.h. (tj. objęcie akcji subskrybo-

wanych w ramach subskrypcji zamkniętej, otwartej i prywatnej), po czym powinno nastąpić złożenie 

wniosku o wpis podwyższenia kapitału w rejestrze, który ma charakter konstytutywny.
1164

 

 W świetle powyższego, pomimo pewnych wątpliwości, na gruncie legis latae należy opowie-

dzieć się za stanowiskiem wykluczającym zastosowanie warunkowego podwyższenia w ramach insty-

tucji kapitału docelowego. Koronnym argumentem na poparcie tego poglądu jest nadanie kompetencji 

podmiotowej do warunkowego podwyższenia walnemu zgromadzeniu normą o charakterze bez-

względnie obowiązującym (art. 448 § 1 k.s.h.). Przepisy k.s.h. w kilku miejscach wskazują jedno-

znacznie, że uchwała o warunkowym podwyższeniu powinna pochodzić od walnego zgromadzenia 

(art. 448 § 1, art. 449 § 1, art. 451 § 1 k.s.h.) oraz, że podwyższenie w tym trybie może nastąpić wy-

łącznie w celu przyznania praw od objęcia akcji zgodnie z art. 448–452 k.s.h. Z imperatywnego cha-

rakteru przywołanych norm wynika, że uprawnienie to nie może być delegowane na inny organ spółki 

bez wyraźnego ustawowego upoważnienia. Tymczasem żaden przepis nie zawiera odesłania upraw-

niającego do stosowania przepisów art. 444–447
1
 k.s.h. (kapitał docelowy) do trybu określonego w art. 

448–452 k.s.h. (warunkowe podwyższenie). Zapatrywanie o niedopuszczalności łączenia tych dwu 

instytucji znajduje poparcie w rodzimym piśmiennictwie prawa spółek,
1165

 jak również w literaturze 

kraju-dawcy tego „transplantu prawnego.”
1166

 Na podstawie powyższych wywodów można sformuło-

wać pogląd na temat wzajemnej autonomii oraz, na dzień dzisiejszy, „incompatibilitas” kapitału doce-

lowego i warunkowego.
1167

 

 W konsekwencji, te same powody, które przemawiają za jurydyczną, ekonomiczną i prakse-

ologiczną nieadekwatnością zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego dla potrzeb realizacji pro-

gramów opcji menedżerskich, przychylać się będą do podobnej oceny w przypadku kapitału docelo-

wego. Prawne aspekty wykorzystania warrantów subskrypcyjnych prezentują się tu inaczej niż przy 
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 M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 

2009, art. 444, Nb 1. 
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 W tym samym kierunku zmierzają poglądy wyrażane przez S. Sołtysińskiego i T. Sójkę [w:] S. Sołtysiń-

ski, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 448, Nb 15, s. 

1561 oraz S. Sołtysińskiego [w:] Ibidem, art. 444, Nb 20, s. 1530–1531. Podobnie, jak się wydaje, M. Goszczyk, 

Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 444, Nb 1. 

Pogląd odmienny, opowiadający się za dopuszczalnością warunkowego podwyższenia kapitału w granicach 

kapitału docelowego zaprezentował M. Spyra w K. Kohutek (red.), Komentarz do ustawy z 12.12.2003 r. o 

zmianie ustawy – K.s.h oraz niektórych innych ustaw, LEX 2004, art. 444. Należy zauważyć, że bardziej liberal-

ne przepisy zawiera w tej materii niemiecki AktG, dopuszczający przeprowadzenie warunkowego podwyższenia 

kapitału przez zarząd na podstawie upoważniającej uchwały walnego zgromadzenia („Ermächt-

igungsbeschlusses“), zob. A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, 2. Auf-

lage, München 2005, § 192, Nb 10. 
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 U. Hüffer, Aktiengesetz, wyd. 9, München 2010, § 192, Nb 23–25, s. 1038–1039; K. Frey [w:] K.J. Hopt, 

H. Wiedemann, Großkommentar zum Aktiengesetz, Band 6, §§ 150–220, 4. Aufl., Berlin 2006, Nb 133; A. 

Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, 2. Auflage, München 2005, § 192, Nb 

148–149. 
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 Zapatrywanie dotyczy stanu prawnego de lege lata. Nie można bowiem wykluczyć, że w wyniku zapo-

trzebowania rynkowego zostaną podjętę inicjatywy legislacyjne zmierzające ku umożliwieniu jednostronnego 

lub dwukierunkowego przenikania się analizowanych instytucji, np. możliwość warunkowego podwyższenia 

kapitału zostanie wspisana w granice kapitału docelowego lub kodeks przyzna walnemu zgromadzeniu upraw-

nienie do delegowania na zarząd kompetencji do uchwalenia warunkowego podwyższenia. De lege ferenda 

warto rozważyć skonstruowanie instytucji d o c e l o w e g o  k a p i t a ł u  w a r u n k o w e g o , którego wzorzec 

można odnaleźć np. w prawie austriackim (zob. § 159 ÖAktG). 
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warunkowym podwyższeniu. Po pierwsze, warranty subskrypcyjne przy kapitale docelowym upraw-

niają tylko do zapisu na akcje, a nie do objęcia akcji. To stanowi zasadniczą odmienność w mechani-

zmie wykonania prawa z tego papieru wartościowego. Efektem jest wpisanie ich w tryby jednej z 

trzech subskrypcji, a więc np. związanie maksymalnie trzymiesięcznym terminem składania zapisów 

na akcje (art. 453 § 1 w zw. z art. 438 § 1 k.s.h.). Po drugie, ograniczona została możliwość ukształ-

towania tych instrumentów jako faktycznie długoterminowych, gdyż termin wykonania ucieleśnione-

go w nich prawa zapisu nie może przekraczać trzyletniego okresu upoważnienia dla kapitału docelo-

wego, liczonego od dnia rejestracji zmiany statutu w KRS. W konsekwencji, jakkolwiek polski kapitał 

docelowy wprowadza rozwiązanie odpowiadające anglosaskiemu authorized but unissued stock przy-

znając zarządowi kompetencję do ich emisji, nie umożliwia jednak funkcjonowania „akcji zapaso-

wych”,
1168

 którymi odpowiedni organ spółki byłby władny dysponować na wypadek złożenia przez 

osobę uprawnioną oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Zarząd za każdym razem musiałby 

wszczynać procedurę emisji akcji w przypadku skorzystania z opcji nabycia akcji. 

 Należy również zważyć, że w zakresie analizowanego mechanizmu zarządowi zostaje przy-

znana bardzo szeroka władza odnośnie wielu „detali technicznych” emisji akcji, które w rzeczywisto-

ści mają istotny wpływ na ostateczny kształt i wysokość podwyższenia kapitału. Słusznie podkreśla 

się w doktrynie, że ta sytuacja wymaga szczególnego zaufania wobec członków zarządu. W tym kon-

tekście trudno pominąć, że tak bogaty zakres kompetencji mógły rodzić istotny konflikt interesów oraz 

pole do nadużyć w sytuacji, gdy osobami uprawnionymi z opcji nabycia akcji mieliby być członkowie 

zarządu spółki. Niemniej, w tym ostatnim aspekcie inna ocena dotyczyć będzie rozwiązania, w którym 

zarząd realizuje w ramach kapitału docelowego system motywacyjny dla kadry menedżerskiej o sze-

rokim zakresie podmiotowym, w którym sam nie uczestniczy. Warto przy tym zauważyć, że analizo-

wany tryb podwyższenia kapitału, choć nie odpowiada założeniom systemów opartych na opcji naby-

cia akcji zbliżonych koncepcyjnie do stock option plans, może służyć się do tworzenia zróżnicowa-

nych programów akcjonariatu pracowniczego i menedżerskiego. 

                                                 
1168

 Pojęciem „akcji zapasowych” posłużył się wcześniej S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. 

Szwaja, Komentarz KH, t. II, Warszawa 1996, art. 432, Nb 37, s. 945. 
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Rozdział VIII. Program opcji menedżerskich oparty o nabycie akcji własnych 

8.1. Założenia konstrukcyjne i funkcjonalne wykorzystania akcji własnych na potrzeby pro-

gramów opcji menedżerskich 

 Nabycie akcji własnych spółki stanowi drugą, obok emisji akcji, metodę wyasygnowania 

przez spółkę akcji w celu realizacji zobowiązań z umów opcyjnych w ramach systemów motywacyj-

nych.
1169

 Antycypując późniejsze rozważania, na wstępie warto skoncentrować uwagę na konstrukcyj-

nych i funkcjonalnych założeniach wykorzystania nabywania akcji własnych dla potrzeb programów 

opcji menedżerskich. Warto mieć na względzie, że w zależności od okoliczności, w tym przede 

wszystkim od struktury kapitałowej, publicznego charakteru, sytuacji ekonomicznej spółki, niektóre z 

cech omawianego trybu nabywania akcji dla osób uprawnionych z opcji menedżerskich będą stanowi-

ły jego potencjalne zalety, podczas gdy inne będzie można uznać za wady.  

 Wedle założeń oryginalnej koncepcji efektywnego wynagradzania, jednym z kluczowych 

aspektów przemawiających za atrakcyjnością motywowania członków władz spółki za pomocą opcji 

na akcje była opłacalność tej transakcji dla spółki. Z tą formą motywowania miała się, przynajmniej 

teoretycznie, wiązać ekonomiczna neutralność, czyli brak dodatkowych kosztów dla spółki, lub, w 

zależności od istnienia preferencji fiskalnych, czasem nawet szczególne korzyści podatkowe dla obu 

stron transakcji opcji menedżerskiej. Tymczasem, akcje własne nabywane są przez spółkę na jej wła-

sny rachunek za środki pochodzące, co do zasady, z zysku. Zważywszy, że źródłem środków na sfi-

nansowanie skupu akcji własnych jest fundusz rezerwowy utworzony z zysku przeznaczonego do 

podziału (art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 k.s.h.), omawiana transakcja uszczupla aktywa spółki 

oraz odbywa się bezpośrednio kosztem akcjonariuszy, gdyż proporcjonalnie pomniejsza wysokość 

kwoty, która może zostać potencjalnie wypłacona w formie dywidendę na ich rzecz.
1170

 W rezultacie, 

im więcej środków zostanie przeznaczonych na zakup akcji, tym mniejsza będzie pula do podziału 

przeznaczona dla akcjonariuszy. Ponadto, zwrotne nabywanie przez spółkę akcji po cenach rynko-

wych w celu wypełnienia zobowiązań wobec osób wykonujących swoje uprawnienia opcyjne, może 

okazać się nieopłacalne dla spółki z perspektywy jej interesu ekonomicznego, co wiąże się przede 

                                                 
1169

 Do podstawowych motywów nabywania akcji własnych z perspektywy ekonomicznoprawnej należy za-

liczyć (i) redukcję nadwyżki środków finansowych spółki; (ii) stworzenie ekonomicznej alternatywy dla wypłaty 

dywidendy; (iii) optymalizację struktury kapitału spółki, w szczególności poprzez zmianę relacji długu do kapi-

tałów własnych (debt–to–equity ratio) oraz podwyższenie kapitału własnego spółki lub podwyższenie wskaźnika 

zysku przypadającego na jedną akcję spółki (earning per share); (iv) stabilizację kursu akcji; (v) sygnalizację 

przez management dobrej kondycji finansowej spółki; (vi) zapobieganie przejęciu spółki; (iv) realizację progra-

mów opcji menedżerskich i pracowniczych. Zob. M. Cejmer, D. Dąbrowski, Przesłanki nabywania akcji wła-

snych przez spółki akcyjne, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 1, Kra-

ków 2004, s. 192–196; D. Dąbrowski, Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną na podstawie upoważ-

nienia walnego zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych w świetle regulacji dyrektywy kapitałowej, PPH 

2008, Nr 8, s. 27–28; J. Napierała, T. Sójka [w:] A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Pod-

ręcznik akademicki, wyd. 2, Warszawa 2007, pkt 6.1., s. 435. 
1170

 Należy również zwrócić uwagę, że jakkolwiek akcje są nabywane z funduszu rezerwowego, w przypad-

ku programów opcji menedżerskich opłacana przez osobę uprawnioną cena wykonania opcji trafia do kapitału 

zapasowego. Zgodnie z art. 36a RachU, w przypadku nabywania akcji własnych dodatnią różnicę między ceną 

zbycia akcji a kosztami nabycia należy przenieść na kapitał zapasowy. Warto zauważyć, że również w przypad-

ku obejmowania akcji w obrocie pierwotnym powyżej ich wartości nominalnej nadwyżka ponad wartość nomi-

nalną (tzw. agio bądź premia emisyjna) jest przekazywana na kapitał zapasowy. Na wypadek dalszych dyspozy-

cji tą częścią kapitału zapasowego należy pamiętać, że nie można jej uznać za utworzoną z zysku. 
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wszystkim z relacją ceny nabycia do ceny zbycia akcji, przez którą należy w tym przypadku rozumieć 

cenę bądź koszt wykonania opcji nabycia akcji. Warto zauważyć, że spółka „dokłada” do nabycia 

akcji własnych, gdy pokrywa kwotę aprecjacji ceny rynkowej lub godziwej akcji wobec ceny przy-

znania opcji jej nabycia osobie uprawnionej.
1171

 Mając na względzie źródło finansowania tej transakcji 

nie ulega wątpliwości, że kwoty te pokrywane są ze środków, które równie dobrze mogłyby trafić do 

akcjonariuszy lub zostać przeznaczone na nowe inwestycje. 

 Reasumując, w przypadku realizacji zobowiązań z programu opcji menedżerskich drogą naby-

cia akcji własnych kluczowe znaczenie ma cena oraz moment nabycia akcji, gdyż najczęściej znajdą 

one przełożenie na rentowność programu dla spółki. Zagrożenie interesu spółki może wynikać z nie-

dostatku lub braku ekonomicznej opłacalności wykonywanych transakcji, co może być konsekwencją 

zwłaszcza zbyt szerokiej dyskrecji przyznanej członkom władz spółki w upoważnieniu walnego zgro-

madzenia i zbyt „luźnych” warunków skupowania akcji. 

 Z drugiej strony, z nabywaniem akcji własnych wiążą się dla spółki potencjalne korzyści. 

Rozwiązanie to jest atrakcyjne, gdy posiada ona nadwyżkę środków pieniężnych, które można prze-

znaczyć na zakup akcji własnych. Jedną z funkcji tej transakcji jest zmniejszenie okresowego nadmia-

ru środków finansowych, których spółka nie potrafi rentownie zagospodarować. Utrzymywanie stanu 

nadpłynności finansowej może prowadzić do pojawienia się lub zwiększenia tzw. kosztów agencyj-

nych nadwyżki finansowej (agency cost of a free cash-flow). Konsekwencje tego problemu mogą 

przejawiać się m.in. w „przejadaniu” nadwyżki przez władze spółki, przybierającym postać lokowania 

wolnych środków w np. ryzykowne inwestycje, które mogą nie przynieść oczekiwanych zwrotów, 

lecz realizują ambicje menedżerów.
1172

 Natomiast nabycie akcji własnych spółki zmniejsza nadmiar 

środków, gdyż następuje w granicach nadwyżki bilansowej. Po drugie, nabycie akcji własnych w celu 

realizacji uprawnień z opcji menedżerskich pozwala ograniczyć rozwodnienie kapitału (dilution, 

Verwässerungseffekt), prowadzące do osłabienia majątkowych i korporacyjnych uprawnień dotych-

                                                 
1171

 W piśmiennictwie wyrażono zapatrywanie (bez szerszego rozwinięcia), w myśl którego konieczność na-

bycia wszystkich akcji już w ciągu pierwszego roku od uchwalenia programu opcyjnego podwyższa koszt jego 

obsługi. Zob. D. Dąbrowski, Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną na podstawie upoważnienia wal-

nego zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych w świetle regulacji dyrektywy kapitałowej, PPH 2008, Nr 8, 

s. 29. Nie zbadano jednak, jak na koszt obsługi systemu wynagrodzeń mogą wpłynąć zmiany w kursie akcji. 

Powyższą sytuację można zobrazować elementarnym przykładem. Załóżmy, że spółka ustanawia program opcji 

menedżerskich, w ramach którego będzie dostarczać akcje osobom uprawnionym z opcji drogą skupu akcji wła-

snych. Przyjmijmy, że cena wykonania opcji zostaje ustalona na poziomie wartości rynkowej akcji, która w dniu 

uchwalenia programu wynosiła 10 zł za jedną akcję. Jednym z kryteriów wynikowych wykonania opcji mene-

dżerskiej jest wzrost wartości akcji o kolejne 10 zł, a okres nabywania uprawnień obejmuje okres trzech lat. 

Oznacza to, że za trzy lata osoba uprawniona z opcji będzie mogła nabyć akcje spółki, których cena rynkowa 

będzie wynosić 20 zł za połowę ich wartości. Na przykładzie tej sytuacji uwidaczniają się różne możliwości w 

zakresie rzeczywistej ceny płaconej przez spółkę przy nabywaniu akcji własnych. Może ona odpowiadać cenie 

wykonania opcji, być od niej wyższą lub niższą. Jeżeli spółka nabędzie akcje tuż po uchwaleniu programu, czyli 

np. w cenie 10 zł z akcję to w przypadku wykonania opcji transakcja z osobą uprawnioną będzie neutralna eko-

nomicznie dla spółki. Jednak, gdy spółka będzie nabywać akcje własne dopiero w momencie realizacji opcji, 

kiedy wartość rynkowa akcji będzie wynosić 20 zł, to cała kwota nadwyżki wartości akcji ponad cenę opcji 

będzie bezzwrotnie opłacana przez spółkę, co narażą ją na oczywistą stratę. W tym świetle najbardziej opłacalną 

transakcją będzie zakup akcji po cenie niższej od ceny opcji, gdyż umożliwia on spółce uzyskanie dodatkowego 

zarobku na dostarczaniu akcji własnych opcjobiorcom. 
1172

 Tak J. Napierała, T. Sójka [w:] A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik aka-

demicki, wyd. 2, Warszawa 2007, pkt 6.1., s. 435. 
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czasowych akcjonariuszy, będące konsekwencją emisji nowych akcji.
1173

 Proces ten umożliwia rów-

nież optymalizację struktury kapitału poprzez wyznaczenie właściwej równowagi pomiędzy „akcjona-

riuszami-wspólnikami” i „akcjonariuszami-inwestorami giełdowymi” a „akcjonariuszami-piastunami 

spółki”. Wymaga przy tym podkreślenia, że proces nabywania akcji własnych przez spółkę stwarza 

szerokie możliwości wykorzystywania czystej opcji call, inkorporowanej w nośniku materialnym, 

którym w zależności od zapotrzebowania może być papier wartościowy lub dokument o zwykłej funk-

cji dowodowej. 

 Analiza okoliczności, w których polska ustawa dopuszcza skup akcji własnych przez spółkę 

wskazuje, że spośród dziewięciu możliwości trzy powinny być przedmiotem rozważań: (i) nabycie 

akcje, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w 

spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat (art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.); (ii) 

nabycie akcji przez spółkę publiczną w celu wypełnienia zobowiązań z instrumentów dłużnych za-

miennych na akcje (art. 362 § 1 pkt 2a k.s.h.); oraz (iii) nabycie akcji na podstawie i w granicach upo-

ważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie (art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.). Zważywszy, że każdy z 

wymienionych przypadków wymaga spełnienia odmiennych kryteriów podmiotowych lub przedmio-

towych bądź przesłanek materialnych lub formalnych zasadne jest ich osobne omówienie. Celem pre-

zentowanych rozważań jest weryfikacja, czy normatywne założenia którejkolwiek z wytypowanych 

instytucji spełniają ekonomiczne przesłanki konstrukcji programu opcji menedżerskich. 

8.2. Nabycie akcji w celu zaoferowania aktualnym lub byłym pracownikom spółki lub 

spółki powiązanej 

8.2.1. Zakres podmiotowy 

 Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. zakaz nabywania przez spółkę akcji własnych nie dotyczy 

nabycia akcji w celu zaoferowania do nabycia „pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w 

spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.” Zakres podmiotowy przywoła-

nego przepisu nie jest w pełni precyzyjny, a jego wykładnia językowa może prowadzić do niejedno-

znacznych wniosków, co prowadzi do rozbieżności w doktrynie. Po pierwsze, nie jest jasne, czy nor-

ma dotyczy pracowników aktualnych, a także pracowników byłych, którzy byli zatrudnieni (tj. prze-

pracowali) w spółce przez okres trzech lat, lecz podstawa prawna stosunku zatrudnienia wygasła. Po 

drugie, dyskusyjnym jest, czy ustawodawca świadomie rozróżnia osobę o statusie pracownika od 

„osoby zatrudnionej”, po czym tylko wobec tej drugiej kategorii ustanawia wymóg przynajmniej trzy-

letniego zatrudnienia, co prowadziłoby do wniosku, że przesłanka ta nie znajduje zastosowania odno-

śnie do pracowników. Po trzecie, nie jest w pełni klarowne, czy regulacja dotyczy aktualnych pracow-

ników spółki, czy również spółki powiązanej. 

 Opierając się na dyrektywach wykładni językowej, w myśl których wypowiedziom złożonym 

należy przypisywać znaczenie uwzględniając reguły syntaktyczne (składniowe) języka ogólnego, na-

leży wywodzić, że zamieszczenie w przepisie spójnika międzyzdaniowego „lub” jako funktora alter-

natywy zwykłej (nierozłącznej)
1174

 prowadzi do wniosku, iż norma art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. dotyczy 
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 Szerzej w tej materii, zob. J. Oechsler [w:] W. Goette, M. Habersack, S. Kalss (red.), Münchener Kom-

mentar zum Aktiengesetz, t. 1, wyd. 3, München 2008, § 71, Nb 258. 
1174

 Zob. szerzej Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 26., Warszawa 2006, s. 86–87. 
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pracowników aktualnych, a także osób, które były zatrudnione w spółce lub spółce powiązanej przez 

okres co najmniej trzech lat. Ustalenie kto wchodzi do grona „innych osób” zależy od rozumienia 

pojęcia „zatrudnienie”, które w analizowanym kontekście jest, jak na ironię, zagadnieniem niejasnym. 

Zwrot ten można interpretować wąsko, ograniczając jego znaczenie do pojęcia „byłego pracownika 

zatrudnionego przez minimum trzy lata”, bądź szeroko, dopuszczając również „stałą umowę świad-

czenia usług na rzecz spółki.”
1175

 Kwestia nabywania akcji z przeznaczeniem dla byłych pracowników 

również nie jest bezsporna. Przepis art. 19 ust. 3 drugiej dyrektywy mówiący jedynie o pracownikach 

(employees), nie wspomina o byłych pracownikach oraz, tym bardziej nie ustanawia wobec nich mi-

nimalnego okresu zatrudnienia. Niemniej, na gruncie legis latae wydaje się, że ustawodawca wyraźnie 

dopuszcza taką możliwość na co wskazuje forma czasownika „były zatrudnione”, a nie „są zatrudnio-

ne.”
1176

 W rozwiązaniu tym można doszukiwać się głębszego sensu. Nietrudno wyobrazić sobie sytu-

ację, gdy pracownikowi spółki zostaje przyznana opcja nabycia akcji, w której uprawnienie do wyko-

nania aktualizuje się (po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów i terminów), lecz pracownik 

wciąż nie realizuje prawa opcyjnego w oczekiwaniu na dalszy wzrost wartości akcji. Jeżeli następnie 

stosunek zatrudnienia wspomnianej osoby wygaśnie (np. z przyczyny leżącej po stronie spółki lub za 

porozumieniem stron), powinna ona dysponować możliwością wykonania przysługującego uprawnie-

nia w wyznaczonym przedziale czasu. W takiej sytuacji, spółka będzie nabywać akcje dla osoby o 

statusie „byłego pracownika”. Jednocześnie trudno nie odnieść wrażenia, że taka wykładnia poddaje w 

wątpliwość sens art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. Wynikałoby z niej, że nabycie akcji własnych możliwe jest 

wyłącznie na rzecz (i) aktualnych pracowników spółki; lub (ii) byłych pracowników spółki z mini-

mum trzyletnim stażem; lub (iii) byłych pracowników spółki powiązanej z minimum trzyletnim sta-

żem; lub (iv) innych osób, które w przeszłości świadczyły usługi na rzecz spółki na podstawie stałej 

umowy przez okres co najmniej trzech lat; lub (v) innych osób, które w przeszłości świadczyły usługi 

na rzecz spółki powiązanej na podstawie stałej umowy przez okres co najmniej trzech lat. Taka inter-

pretacja eliminowałaby z kręgu beneficjentów – nie wiedzieć z jakiego powodu – osoby aktualnie 

zatrudnione w spółce lub spółce powiązanej na podstawie stałej umowy niewynikającej ze stosunku 

pracy. Wydaje się zatem, że prawidłową i konsekwentną będzie wykładnia, w myśl której norma art. 

362 § 1 pkt 2 k.s.h. obejmuje osoby pozostające ze spółką bądź spółką powiązaną w tzw. p r a c o w -

n i c z y m s t o s u n k u  za t r u d n i e n i a  aktualnie, tzn. w chwili podejmowania uchwały o nabyciu 

akcji własnych, lub przez co najmniej trzy lata przed tą datą.
1177

 Przez pracowniczy stosunek zatrud-
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 Za znaczeniem szerokim wydaje się opowiadać S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szu-

mański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 362, Nb 23, s. 537. 
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 Tak A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2007, art. 362, pkt 4, s. 

308–309. Za możliwością nabywania akcji własnych dla byłych pracowników – osób zatrudnionych przez nie 

mniej niż trzy lata opowiadają się również M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, 

Warszawa 2009, art. 362, pkt 4, s. 716; S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, 

Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 362, Nb 22, s. 537; W. Popiołek [w:] J.A. Strzępka, P. Pi-

nior, W. Popiołek, H. Urbańczyk, E. Zielińska, Komentarz KSH, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 362, pkt 5, s. 

1076; J. Frąckowiak [w:] W. Pyzioł (red.), Komentarz KSH, Warszawa 2008, art. 362, pkt 4, s. 730. 
1177

 Na rzecz węższej wykładni pojęcia zatrudnienia na gruncie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. wypowiada się rów-

nież I. Knurowska, Akcje własne, (rozprawa doktorska obroniona na UJ w 2008 r.), pkt 4.3.2, s. 160–161 (zob. 

również literaturę cytowaną tamże w przyp. 509); M. Litwińska–Werner, Kodeks spółek handlowych. Komen-

tarz, wyd. 3, Warszawa 2007, art. 362, Nb 3, s. 894–895; S. Krześ [w:] J. Okolski (red.), Spółka akcyjna. Ko-

mentarz, Warszawa 2001, art. 362, pkt 5, s. 174. 



 354 

nienia należy rozumieć taki stosunek prawny między stronami, którego charakter oraz treść posiadają 

cechy stosunku pracy z art. 22 k.p., niezależnie od nazwy łączącej strony umowy.
1178

  

 W świetle powyższych rozważań zasadniczą kwestią jest dopuszczalność wykorzystania insty-

tucji z art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. dla członków władz spółki i kadry menedżerskiej. De lege lata nie 

można wątpić, że z punktu widzenia prawa materialnego członkowie zarządu oraz rady nadzorczej nie 

są związani ze spółką „czystym” pracowniczym stosunkiem zatrudnienia. Stosunek zarządzania lub 

nadzoru nad spółką, jako stosunek prawny sui generis o charakterze obligacyjno-organizacyjnym, 

daleki od spełnienia przesłanek stosunku pracy z art. 22 k.p. Podobny pogląd dominuje w doktrynie 

prawa pracy.
1179

 Niemniej, kwestia ta bywa różnie interpretowana na gruncie prawa spółek.
1180

 Wąt-

pliwości mnożą się z powodu odchodzących do przeszłości praktyk zatrudnienia członków statuto-

wych organów spółek kapitałowych w ramach stosunków (quasi-)pracowniczych przede wszystkim ze 

względów formalnoprawnych, jak również z brzmienia art. 378 § 1 k.s.h., odnoszącego się do wyna-

grodzenia „członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.” 

 Jest jednak bezsprzecznym, że nawet na gruncie drugiej dyrektywy wyraz „employee” użyty w 

art. 19 ust. 3 nie może być utożsamiany z pojęciem osoby zarządzającej lub nadzorującej spółkę. 

Kwestia objęcia zakresem art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. osób zarządzających i nadzorujących spółkę akcyjną 

uznawana jest za dyskusyjną w również piśmiennictwie,
1181

 choć wydaje się, że pozostała część dok-

tryny przyjmuje odmienne zapatrywanie odwołując się do pojęcia pracownika bez wnikania w ratio 

analizowanej regulacji.
1182

 

 Tymczasem, na rzecz negatywnej odpowiedzi na rozważaną niejasność przemawia wykładnia 

systemowa. Zestawienie analizowanego przepisu z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. jest dobitnym przykładem, 

że ustawodawca określający krąg podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w danej instytucji (tu: 

                                                 
1178

 Do immanentnych cech stosunku pracy należą (i) osobiste świadczenie pracy; (ii) dyspozycyjność i pod-

porządkowanie pracownika wobec pracodawcy; (iii) wykonywanie pracy w miejscu, czasie i sposobie uzgodnio-

nym przez strony; (iv) odpłatność pracy; oraz (v) ponoszenie ryzyka gospodarczego tylko przez pracodawcę. 

Szerzej, zob. W. Muszalski [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2009, art. 22, 

Nb 2–4, s. 58–62. Na temat pojęcia tzw. niepracowniczego stosunku zatrudnienia, zob. B. Ćwiertniak [w:] K. 

Baran (red.), B. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Prawo pracy, Kraków 2005, s. 178. 
1179

 Zamiast wielu zob. W. Muszalski [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 

2009, art. 2, Nb 2, s. 12–15. Cytowany autor argumentuje, że „Z istoty członkostwa w zarządzie wynika brak 

podstawowej cechy stosunku pracy, a mianowicie wykonywania pracy podporządkowanej pod kierownictwem 

pracodawcy. [...] Przesądza to o tym, że zatrudnianie ich w ramach stosunku pracy nie jest właściwe.” Trafnie 

wskazuje również, że zależność organizacyjno–ekonomiczna nie może świadczyć o podporządkowaniu decydu-

jącym o stosunku pracy. Zob. również stanowisko w wyroku SN z 11.4.1997 r., I PKN 89/97, OSNAPiUS 1998, 

Nr 2, poz. 35 (dot. braku możliwości uznania stosunku prawnego bez obowiązku wykonywania poleceń za sto-

sunek pracy. Por. jednak wyrok SN z 17.5.1995 r., I PRN 14/95, OSNAPiUS 1995, Nr 21, poz. 263 dot. sytuacji, 

w której pozycja prawna prezesa może zostać ukształtowana zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy 

zlecenia. 
1180

 Zob. np rozważania A. Kidyby [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 2B, Prawo spółek 

handlowych, Warszawa 2007, s. 297–298, Nb 416–417. 
1181

 J. Napierała, T. Sójka [w:] A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akade-

micki, wyd. 2, Warszawa 2007, pkt 6.2., s. 438; I. Knurowska, Akcje własne, (rozprawa doktorska obroniona na 

UJ w 2008 r.), pkt 4.3.2., s. 161. Natomiast M. Wyrwiński dopuszcza włączenie do kategorii pracowników tylko 

członków zarządu, bez członków rady nadzorczje zob. M. Wyrwiński [w:] K. Kohutek (red.) Komentarz do usta-

wy z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – K.s.h oraz niektórych innych ustaw, LEX 2004, art. 362, pkt. 3.2. 
1182

 Por. argumenty za stanowiskiem dopuszczającym nabywanie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 

pkt 2 k.s.h. dla członków zarządu i rady nadzorczej w D. Dąbrowski, Nabywanie akcji własnych przez spółkę 

akcyjną, Warszawa 2010, rozdz. IV pkt 2. 



 355 

otrzymania prawa objęcia akcji w zamiany za wkłady niepieniężne) czyni to w sposób ścisły, zalicza-

jąc do niego expressis verbis „pracowników, członków zarządu lub rady nadzorczej.” W konsekwencji 

można argumentować, że racjonalny prawodawca zamierzający dopuścić zarządców i nadzorców 

spółki do grona beneficjentów nabycia akcji własnych na mocy art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. uczyniłby to w 

dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku warunkowego podwyższenia kapitału. Argument subsy-

diarny przeciwko szerokiej wykładni zakresu podmiotowego omawianego przepisu można sformuło-

wać odwołując się do art. 41 ust. 1 drugiej dyrektywy. Przepis ten zezwala na odstępstwa w wybra-

nych regulacjach drugiej dyrektywy „w zakresie, w jakim są niezbędne do przyjęcia lub stosowania 

przepisów mających na celu zachęcenie pracowników lub innych grup osób określonych przez prawo 

krajowe do uczestnictwa w kapitale przedsiębiorstw.” Zważywszy na wątpliwości kumulujące się 

wokół wykładni art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. nie sposób uznać, by tą właśnie drogą polski ustawodawca 

sformułował adekwatne, wyraźne, jasne i koherentne uregulowania obejmujące inną grupę osób niż 

pracownicy spółki.
1183

 W końcu, polskie prawo spółek wciąż jeszcze przewiduje generalny zakaz na-

bywania akcji własnych, natomiast sytuacje dozwolone stanowią jedynie wyjątki od zakazu. Te z kole-

i, zgodnie z dyrektywami wykładni, nie mogą być interpretowane rozszerzająco (exceptiones non sunt 

extendendae).
1184

  

8.2.2. Zakres przedmiotowy 

 Sytuacja stypizowana w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. dotyczy „zaoferowania do nabycia” upraw-

nionym osobom akcji spółki. Podejmując próbę ustalenia znaczenia tego zwrotu należy odnotować, że 

prawodawca posługuje się w k.s.h. terminem „zaoferowanie” w przypadku subskrypcji otwartej i za-

mkniętej, a więc w sytuacji zaoferowania objęcia akcji spółki w obrocie pierwotnym. Zaoferowanie 

nabycia akcji jest pojęciem szerszym zakresowo, a w tym przypadku dotyczy nabycia akcji w obrocie 

wtórnym. Omawiane pojęcie nie ma ścisłego znaczenia normatywnego. Szczególnie bezcelowym 

byłoby zawężanie jego rozumienia do konieczności złożenia przez spółkę oferty w rozumieniu art. 66 

k.c. Warto również przywołać zapatrywanie z piśmiennictwa, zgodnie z którym możliwe jest konstru-

owanie uprawnienia opcyjnego zarówno jako długoterminowej oferty, jak również jako swoistego 

uprawnienia prawokształtującego, do którego przepisy art. 66–72 k.c. stosuje się odpowiednio.
1185

 

Niemniej, można mieć wątpliwości, czy w zakresie czynności „zaoferowania do nabycia” akcji mieści 

się czynność przyznania opcji nabycia akcji, na podstawie których uprawnienie nabycia akcji powstaje 

po upływie określonego terminu i spełnieniu warunków. Z drugiej strony, względy funkcjonalne 

przemawiają przeciwko apriorycznemu wykluczaniu takiej ewentualności. W konsekwencji, istnieje 

możliwość argumentacji, że w zakresie tej czynność w szerokim ujęciu mieści się przyznanie, a na-

stępnie wykonanie opcji nabycia akcji. 

 Przewidziany przez ustawodawcę maksymalny termin, w którym spółka powinna zaoferować 

akcje własne pracownikom wynosi jeden rok (art. 363 § 3 k.s.h.). De lege lata przedmiotowa regulacja 

jest dyskusyjna, gdyż nie odpowiada normie art. 19 ust. 3 drugiej dyrektywy, odnoszącej się wyraźnie 
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 Zob. uwagi w pkt. 4.2.3 dotyczące wniosków płynących z orzeczenia ETS w sprawie C–19–20/90 Karel-

la i Karellas (1991). 
1184
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 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 338, Nb 15, s. 333. 
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do rozdystrybuowania (bądź „rozdzielenia” – jak dyktuje tłumaczenie), a nie tylko zaoferowania akcji 

(„shares must be distributed”). Nie budzi wątpliwości, że przyjęta przez k.s.h. czynność zaoferowania 

wywołuje jedynie skutek zobowiązujący, podczas gdy czynności dystrybuowania należy przypisać 

skutek rozporządzający. Jednocześnie, art. 363 § 5 k.s.h. zastrzega obowiązek umorzenia akcji wła-

snych przez zarząd, w sytuacji gdy nie zostały one zbyte w terminie określonym w art. 636 § 3 k.s.h. 

W konsekwencji, na gruncie krajowego rozwiązania wyłania się brak koordynacji pomiędzy wspo-

mnianymi przepisami. Prowadzi on do zapatrywań w piśmiennictwie, w myśl których istnieje obawa 

konstruowania przez spółki długoterminowych ofert obchodzących obowiązek umorzenia akcji po 

roku od ich nabycia.
1186

 W związku z tym formułuje się również postulat doprecyzowania brzmienia 

art. 363 § 3 w celu ujednolicenia go z art. 19 ust. 3 drugiej dyrektywy.
1187

 Niemniej, zgodnie z drugim 

nurtem poglądów, literalna wykładnia unormowania art. 363 § 3 w zw. z § 5 nie rodzi w tej materii 

niejasności. Podkreśla się, że termin do obligatoryjnego umorzenia akcji biegnie niezależnie od wyni-

ków zaoferowania akcji osobom uprawnionym, w efekcie czego wynosi on co najwyżej dwanaście 

miesięcy od dnia nabycia akcji przez spółkę, przy czym momentem początkowym biegu terminu jest 

w tym przypadku zakończenie skupu akcji własnych.
1188

 

8.2.3. Instrumenty ochrony prawnej 

 Prawo spółek konstruuje instrumenty ochrony prawnej interesu spółki i akcjonariuszy na wy-

padek nabywania akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom spółki lub spółki powiązanej. 

W pierwszej kolejności, mimo że nabycia dokonuje zarząd spółki, czynność ta dokonywana jest na 

podstawie zgody walnego zgromadzenia wyrażonej w uchwale (art. 393 pkt 6 k.s.h.). Po drugie, na-

bywane akcje powinny być w pełni pokryte, a ich łączna wartość nominalna nie powinna przekraczać 

20% kapitału zakładowego spółki, z uwzględnieniem wszystkich posiadanych przez spółkę akcji wła-

snych (art. 362 § 2 pkt 1–2 k.s.h.).
1189

 Po trzecie, akcje powinny zostać zaoferowane osobom upraw-

nionym w ciągu roku od ich nabycia przez spółkę. Po upływie tego terminu na zarządzie spoczywa 

obowiązek ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania walnego zgromadzenia. Po czwarte, istot-

nym mechanizmem ochronnym jest wymóg, zgodnie z którym cena nabycia akcji własnych może 
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 Zob. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] J.P. Naworski, K. Strzelczyk, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, 

R. Potrzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne, t. I., Warszawa 

2003, art. 363, pkt 13, s. 532–533; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warsza-

wa 2009, art. 363, pkt 2, s. 729–730. 
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 T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] J.P. Naworski, K. Strzelczyk, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, R. Po-

trzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne, t. I., Warszawa 2003, art. 

363, pkt 3, s. 533. Wydaje się, że powyższe poglądy wymagają dodatkowego komentarza. Wszak art. 19 ust. 3 

nakazuje rozdzielić akcje między pracownikami w ciągu jednego roku w przypadku odstąpienia przez państwo 

członkowskie od stosowania art. 19 ust. 1 lit. a zdanie pierwsze drugiej dyrektywy. Chodzi zatem o wyłączenie 

wymogu uzyskania uchwały zezwalającej/upoważniającej ze strony walnego zgromadzenia, określającej szcze-

gółowo warunki dokonywanej transakcji. Wydaje się zatem, że ustawodawca krajowy, który nie korzysta z do-

brodziejstwa art. 19 ust 3 drugiej dyrektywy nie jest związany jednorocznym terminem do rozdystrybuowania 

akcji, lecz w zamian powinien podporządkować stosowną instytucję wymogom wynikającym z art. 19 ust. 1 lit. 

a zdanie pierwsze i n. 
1188

 S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 363, Nb 11, s. 552–553. 
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 Pułap wartości akcji własnych w stosunku do kapitału zakładowego został podniesiony z 10% do 20% 

nowelą z 13.6.2008 r. 
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zostać pokryta wyłącznie z utworzonego w tym celu przez spółkę kapitału rezerwowego.
1190

 W końcu, 

w rocznym sprawozdaniu zarządu z działalności spółki powinna znaleźć się informacja dotycząca (i) 

uzasadnienia nabycia akcji w danym roku obrotowym; (ii) liczbę i wartość nominalną akcji nabytych 

lub zbytych w danym roku obrotowym, jak również określenie udziału procentowego, jaki akcje te 

reprezentują w kapitale zakładowym; (iii) liczbę i wartość nominalną akcji nabytych i zatrzymanych w 

danym roku obrotowym oraz wskazanie ich procentowego udziału w kapitale zakładowym; oraz (iv) 

cenę lub wartość świadczenia wzajemnego w przypadku odpłatnego nabycia bądź zbycia akcji (art. 

395 § 2 pkt 1 k.s.h.). 

8.2.4. Ocena możliwości wykorzystania na potrzeby programów opcji menedżerskich 

 Analiza obowiązującego unormowania zakupu przez spółkę akcji własnych w celu ich zaofe-

rowania do nabycia jej aktualnym i byłym pracownikom spółki lub spółki powiązanej budzi wątpliwo-

ści odnośnie normatywnej i funkcjonalnej adekwatności tej instytucji dla potrzeb tworzenia i realizacji 

programów opcji menedżerskich. Po pierwsze, jej nieprecyzyjny zakres podmiotowy wywołuje zasad-

nicze obiekcje odnośnie objęcia kadry kierowniczej spółki.
1191

 Zasadnicza niejasność związana jest z 

aspektem temporalnym. Po drugie, de lege lata językowa wykładnia art. 393 § 3 k.s.h., przewidujące-

go obowiązek „jedynie” zaoferowania osobom uprawnionym akcji do nabycia w ciągu dwunastu mie-

sięcy od ich skupu, pozwala wyrazić się pozytywnie na temat możliwości wdrażania programów 

opcyjnych w oparciu o analizowaną podstawę normatywnej, przy założeniu, że we wspomnianym 

terminie doszłoby do przydzielenia osobom uprawnionym opcji nabycia akcji. Natomiast, przyznanie 

prymatu systemowej wykładni art. 363 § 3 w zw. z art. 363 § 5 k.s.h. (umorzenie po upływie terminu 

roku od nabycia akcji) oraz wykładni prounijnej w świetle literalnego brzmienia art. 19. ust. 3 drugiej 

dyrektywy, dotyczącego rocznego terminu do rozdystrybuowania akcji, nakazywałoby zajęcie stano-

wiska przeciwnego. Odstęp jedynie dwunastu miesięcy pomiędzy momentem wdrożenia systemu mo-

tywacyjnego i przyznania praw opcji nabycia akcji a zaoferowaniem akcji do nabycia sprawiłby, że w 

danej sytuacji trudno mówić o szansach na osiągnięcie aprecjacji akcji w wyniku starań kadry kierow-

niczej, zgodnie z założeniami koncepcji motywacyjnej płacy za wyniki. W konsekwencji, termin ten 

należy ocenić jako zdecydowanie za krótki dla realizacji programu opcji menedżerskich, którego ce-

lem jest faktyczna kreacja wartości dla spółki i akcjonariuszy w oparciu o wzrost ceny akcji. 

 Instytucja przewidziana w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. ma zagraniczną genezę. Unormowanie to 

miało swojego odpowiednika w k.h. Choć jego bazową inspirację stanowi art. 19 ust. 3 drugiej dyrek-

tywy, nie sposób uniknąć wrażenia, że polskie rozwiązanie jest mocno zakorzenione w § 71 ust. 1 pkt 

                                                 
1190

 W skład tego funduszu specjalnego przeznaczenia wchodzą środki, które mogą zostać przeznaczone do 

podziału zgodnie z art. 348 k.s.h. Oznacza to, że nie mogą one przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, po-

większonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Powinny być one pomniej-

szone o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty z zysku za ostatni rok obrotowy, które należy przeznaczyć 

na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Szerzej na ten temat, zob. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] J.P. Nawor-

ski, K. Strzelczyk, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. 

Spółka akcyjna i przepisy karne, t. I., Warszawa 2003, art. 362, pkt 10, s. 524; I. Knurowska, Akcje własne, 

(rozprawa doktorska obroniona na UJ w 2008 r.), pkt 4.3.2., s. 162. 
1191

 Nie zmienia to faktu, że rozbudowany katalog instrumentów ochronnych, szczególnie przy uwzględnie-

niu wymogu aprobującej uchwały walnego zgromadzenia teoretycznie sam z siebie nie przemawia za wyłącze-

niem piastunów spółki poza nawias tego trybu. 
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2 AktG. Powyższe uzasadnia odwołanie do wykładni prawnoporównawczej. Na podkreślenie zasługu-

je bowiem, że w doktrynie niemieckiej dominuje negatywna opinia w przedmiocie możliwości wyko-

rzystania § 71 ust. 1 pkt 2 AktG na potrzeby programów opcji menedżerskich.
1192

 Natomiast posiłku-

jąc się wykładnią prawa europejskiego, godzi się uwzględnić kontekst historyczny art. 19 ust. 3 w zw. 

z ust. 1 drugiej dyrektywy. Regulacja ta pochodzi z 1976 r., kiedy współczesna koncepcja wynagra-

dzania członków kadry zarządzającej za pomocą stock options dopiero dojrzewała w opracowaniach 

akademickich po drugiej stronie Atlantyku. Odczytywanie rocznego terminu do dystrybucji akcji 

wśród pracowników, przewidzianego w art. 19 ust. 3, przez pryzmat powyższej konstatacji, zdaje się 

dobitnie potwierdzać, że intencją prawodawcy wspólnotowego w połowie lat 70. XX w. nie była wola 

wdrażania programów opcji menedżerskich, lecz budowanie inaczej skonstruowanych systemów ak-

cjonariatu pracowniczego. 

 Rekapitulując, istnieją przekonywujące przesłanki dla uznania, że mechanizm nabywania akcji 

własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. nie jest adekwatny dla tworzenia wieloletnich motywacyj-

nych programów opcji menedżerskich. Godzi się jednak odnotować, że nie ma przeciwwskazań dla 

wdrażania na mocy analizowanej regulacji rozmaitych systemów akcjonariatu pracowniczego, w któ-

rych uwaga skupiona jest na przyznawaniu akcji „w czasie teraźniejszym”, w odróżnieniu od odroczo-

nej opcji ich nabycia w przyszłości. 

8.3. Nabycie akcji przez spółkę publiczną w celu wypełnienia zobowiązań z instru-

mentów dłużnych zamiennych na akcje – odesłanie 

 Unormowanie przewidziane w art. 362 § 1 pkt 2a k.s.h. dotyczy nabycia akcji własnych przez 

spółkę publiczną w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych 

na akcje. Z instytucją tą łączy się rozbudowany zespół przepisów dotyczących tzw. bezpiecznych 

przystani (safe harbours)
1193

 w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynkach regulowa-

nych.
1194

 Zakres omawianego unormowania należy dekodować w świetle art. 39 ust. 3 ObrIFinU w 

zw. z art. 3 lit. b rozporządzenia WE nr 2273/2003 z dn. 22.12.2003 r. wykonującego dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i 

stabilizacji instrumentów finansowych. Zasadnym jest szczegółowe omówienie tego tematu w rozdz. 

IX poświęconym problematyce programu opcji menedżerskich w kontekście prawa rynku kapitałowe-

go (zob. pkt 9.4.4.2). 

                                                 
1192

 A. Fuchs [w:] B. Kropff, J. Semler, Münchener Kommentar zur Aktiengesetz, t. 6, wyd. 2, München 

2005, § 192, Nb 83; D. Weiß, Aktienoptionspläne für Führungskräfte, Köln 1999, s. 243; U. Hüffer, Aktienge-

setz, wyd. 9, München 2010, § 71, Nb 12; U. Hüffer, Aktienbezugrsrechte als Bestandteil der Vergütung von 

Vorstandsmithliedern und Mitarbeitern – gesellschaftsrechtliche Analyse, ZHR 161 (1997), s. 214, 220 i n. 
1193

 Bezpieczne przystanie to mechanizmy normatywne wyłączające karalność zachowań wypełniających 

znamiona manipulacji na rynku określonych w ustawie/dyrektywie, gdyż ich cel jest usprawiedliwiony w okre-

ślonych okolicznościach. 
1194

 Zob. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. XII.5.1, s. 944. W literaturze kra-

jowej zob. przede wszystkim M. Cejmer, D. Dąbrowski, Przesłanki nabywania akcji własnych przez spółki ak-

cyjne, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 1, Kraków 2004, s. 204–207; I. 

Knurowska, Akcje własne, (rozprawa doktorska obroniona na UJ w 2008 r.), pkt 7.3.2., s. 316–320; D. Dąbrow-

ski, Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną, Warszawa 2010. W piśmiennictwie niemieckim, zob. J. 

Oechsler [w:] W. Goette, M. Habersack, S. Kalss (red.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1., 3. 

Aufl., München 2008, § 71, Nb 350–351. 



 359 

 Skupiając się w tym miejscu na wątkach stricte spółkowych godzi się zauważyć, że w literatu-

rze wyraża się słuszne wątpliwości odnośnie do desygnatu pojęcia „instrument dłużny zamienny na 

akcje”, które pojawia się w art. 362 § 1 pkt 2a k.s.h.
1195

 Podjęto również niesfinalizowane starania w 

kierunku nowelizacji tego przepisu.
1196

 Analiza art. 3 lit. a) rozporządzenia WE nr 2273/2003 wskazu-

je, że chodzi w tym przypadku o odpowiednik „dłużnego instrumentu finansowego zamiennego na 

prawa udziałowe” („debt financial instruments exchangeable into equity instruments”).
1197

 W efekcie, 

jeśli uwzględnić definicję instrumentu finansowego z art. 2 ObrIFinU oraz papieru wartościowego z 

art. 3 ust. 1 ObrIFinU katalog tych instrumentów należy uznać za stosunkowo szeroki.
1198

 

8.4. Nabycie akcji na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie 

8.4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 

 Niektóre z wątpliwości pojawiających się w odniesieniu do zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego nabywania akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 i 2a k.s.h. zostają wyeli-

minowane w przypadku nabywania przez spółkę jej akcji na podstawie i w granicach upoważnienia 

udzielonego przez walne zgromadzenie.
1199

 Kodeks stawia szczegółowe wymagania w stosunku do 

                                                 
1195

 S. Sołtysiński, T. Sójka [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. 

III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 362, Nb 27–28, s. 538–539; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 362, pkt 5, s. 716–717; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Ko-

mentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2007, art. 362, pkt 5, s. 309–310. Szerzej na temat implementacji omawianej 

instytucji do PrPapW, a następnie ObrIFinU oraz k.s.h., zob. M. Cejmer, D. Dąbrowski, Przesłanki nabywania 

akcji własnych przez spółki akcyjne, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 

1, Kraków 2004, s. 206, przyp. 119. 
1196

 Proponowana zmiana została umieszczona w art. 1 ust. 8 projektu ustawy (z 9.11.2009 r.) o zmianie 

ustawy – k.s.h. oraz niektórych innych ustaw. Przepis art. 362 § 1 pkt 2a k.s.h. w nowym brzmieniu dotyczy 

„spółki nabywającej akcje w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z papierów wartościowych zamien-

nych na akcje.” Zakres podmiotowy planuje się poszerzyć również o spółki niepubliczne, a pojęcie instrumentu 

dłużnego zamiennego na akcje zastąpić papierem wartościowym zamiennym na akcje. 
1197

 Brak całkowitej pewności w tej kwestii podyktowany jest posłużeniem się przez europejskiego prawo-

dawcę pojęciem odmiennym od wykorzystanego w art. 29 ust. 6 drugiej dyrektywy „securities which are 

convertible into shares.” 
1198

 Nie brakuje jednak przy tej okazji poglądów doktrynalnych wywołujących uzasadnione wątpliwości. Po 

pierwsze, błędne jest zapatrywanie A. Kidyby, zdaniem którego do przykładów instrumentów dłużnych zamien-

nych na akcje, w wypełnieniu zobowiązań z których dopuszczono nabywanie akcji własnych na podstawie art. 

362 § 1 pkt 2a k.s.h., zaliczyć można warranty subskrypcyjne. Wszak z imperatywnego unormowania art. 448–

453 k.s.h., a zwłaszcza z definicji legalnej tego papieru wartościowego wynika niezbicie, że może on zostać 

wyemitowany jedynie w ramach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia. Por. A. Kidyba, Kodeks 

spółek handlowych. Komentarz, t. II, wyd. 5, Warszawa 2007, art. 362, pkt 5. Na marginesie można dodać, że, 

dla odmiany, brak jest przeciwskazań dla emisji innych typów warrantów, w szczególności opcyjnego, lub jego 

typów nienazwanych. Po drugie, nie ma racji M. Rodzynkiewicz sugerując, że zwłaszcza art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f 

ObrIFinU może stanowić podstawę konstruowania „specyficznych dłużnych instrumentów finansowych emito-

wanych przez spółki publiczne zamiennych na dotychczasowe akcje.” Z brzmienia powołanego przepisu wynika 

jednoznacznie, że dotyczy on niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wykonywanych przez do-

stawę instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym jest towar. Za niemożnością odmiennego 

rozumienia konstrukcji tego typu instrumentu finansowego przemawia posłużenie się przez ustawodawcę spój-

nikiem międzyzdaniowym „oraz” oznaczającym koniunkcję, w wyniku czego nie chodzi tu o jakiekolwiek nie-

dopuszczone do obrotu instrumenty finansowe (np. opcje), lecz tylko te „bazujące” na towarze. Wykluczona jest 

więc możliwość ich zamiany na akcje. Por. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, 

Warszawa 2009, art. 362, pkt 5, s. 716–717. 
1199

 Aktualne unormowanie nabywania akcji własnych stanowi odzwierciedlenie implementacji dyrektywy 

2006/68/WE, czego dokonała ustawa z 13.6.2008 r. W tekście uzasadnienia do tego aktu oraz w piśmiennictwie 

wyrażano stanowisko, że wspomniana dyrektywa „zwiększa elastyczność w zakresie nabywania własnych akcji, 

co ułatwia [...] wdrażanie programów motywacyjnych dla osób kluczowych dla działalności spółek (tzw. opcje 
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uchwały walnego zgromadzenia w tej materii. Powinna ona, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., usta-

nawiać warunki nabycia akcji, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia zarzą-

du, przy założeniu, że nie może on przekraczać pięciu lat, a także maksymalną oraz minimalną cenę 

akcji.
1200

 Pomimo, że nie wynika to z art. 393 pkt 6 k.s.h., interpretacja brzmienia przepisu art. 362 § 1 

pkt 8 k.s.h. wskazuje, że stosowne upoważnienie powinno poprzedzać nabycie akcji. Uchwała walne-

go zgromadzenie stanowi warunek sine qua non podjęcia jakiejkolwiek czynności skupu akcji przez 

zarząd, co wyklucza w tym przypadku zastosowanie art. 17 § 2 i 3 k.s.h. i stanowi znaczący element 

ochrony ex ante interesu spółki. Ponadto, omawiany tryb wiąże się z koniecznością spełnienia prze-

słanek przewidzianych w art. 362 § 2 k.s.h., omówionych w pkt. 8.2.3. Do tego dochodzi dodatkowy 

obowiązek informacyjny z art. 363 § 1 k.s.h., zgodnie z którym zarząd obowiązany jest powiadomić 

najbliższe walne zgromadzenie o (i) przyczynach i celach nabycia akcji; (ii) liczbie i wartości nomi-

nalnej nabycia akcji; (iii) reprezentowanym przez nie udziale w kapitale zakładowym; oraz (iv) warto-

ści świadczenia otrzymywanego w zamian za nabyte akcje. W przypadku spółek publicznych istnieje 

jeszcze obowiązek ujawniania informacji o nabyciu własnych akcji w raportach bieżących na podsta-

wie § 5 ust. 1 pkt 6 i § 12 InfBieżOkrR z 2005 r. Godzi się również zwrócić uwagę na brzmienie art. 

19 ust. 1 drugiej dyrektywy, w myśl którego normatywne zezwolenie na nabywanie akcji własnych nie 

może odbyć się ze szkodą dla zasady równego traktowania akcjonariuszy oraz przepisów dyrektywy 

ws. nadużyć na rynku. 

8.4.2. Instrumenty ochrony prawnej i ocena możliwości wykorzystania na potrzeby programu 

opcji menedżerskich 

 Z nabywaniem akcji własnych przez spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia walne-

go zgromadzenia, wiąże się, przy zachowaniu instrumentów ochrony prawnej, możliwość zastosowa-

nia elastycznych rozwiązań, co jest wskazane z punktu widzenia kształtowania warunków programu 

opcji menedżerskich. Po pierwsze, kodeks nie narzuca obowiązku podjęcia skupu akcji własnych w 

ściśle określonym celu. Po drugie, nie ustanowiono żadnych ograniczeń typu podmiotowego – zarów-

                                                                                                                                                         
menedżerskie i pracownicze), które nabierają coraz większego znaczenia także w praktyce polskich spółek jako 

dodatkowy instrument wynagradzania i wiązania kluczowych menedżerów i pracowników ze spółką.” (zob. druk 

nr 224 z 18.2.2008 r., projekt oraz uzasadnienie ustawy o zmienie ustawy – k.s.h., s. 5, 13, oraz A. Opalski, Re-

forma kapitału zakładowego spółek akcyjnych – implementacja dyrektywy 2006/68/WE do prawa polskiego, 

PPH 2008, Nr 9, s. 4–12). Trudno kwestionować słuszność powyższego stanowiska. Wymaga jednak doprecy-

zowania, że dyrektywa zliberalizowała art. 19 ust. 1 drugiej dyrektywy, czemu dano wyraz w art. 362 § 1 pkt 8 

k.s.h. Niemniej art. 19 ust. 3 drugiej dyrektywy (przewidujący derogację art. 19 ust. 1) oraz art. 41 ust 1 drugiej 

dyrektywy (przewidujący generalną dopuszczalność wyłączenia stosowania kluczowych przepisów dyrektywy w 

celu umożliwienia pracownikom lub innym grupom uczestniczenie w kapitle spółki), znajdowały się w orygi-

nalnym tekście dyrektywy kapitałowej z 13.12.1976 r. W związku z powyższym bardziej zasadna jest teza, że 

potencjalnie większa elastyczność nabywania akcji własnych w celu tworzenia programów akcjonariatu pracow-

niczego i menedżerskiego istniała od dawna, tyle że została pozostawiona uznaniu ustawodawców krajowych. Z 

możliwych koncesji mogących wiązać się z zastosowaniem wspomnianych przepisów polski prawodawca jak do 

tej pory nie skorzystał, natomiast podobny efekt może wynikać z liberalizacji ogólnych zasad nabywania akcji 

własnych. Również w sformułowanych przez prawodawcę europejskiego motywach implementacji dyrektywy 

2006/68/WE brak jest wzmianki o zamiarze ułatwienia wdrażania programów opcji menedżerskich i pracowni-

czych. 
1200

 Ocenę jurydyczną oraz po części ekonomicznoprawną tego trybu nabywania akcji własnych, zob. D. Dą-

browski, Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia w 

kodeksie spółek handlowych w świetle regulacji dyrektywy kapitałowej, PPH 2008, Nr 8, s. 24–30 oraz D. Dą-

browski, Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną, Warszawa 2010, rozdz. IV pkt 9. 
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no w odniesieniu do spółki nabywającej akcje, jak i docelowych beneficjentów transakcji. Po trzecie, 

liberalny charakter przybiera regulacja dotycząca maksymalnych terminów zatrzymania („zaparkowa-

nia”) akcji własnych przez spółkę. Z wykładni art. 363 § 4 k.s.h. wynika, że nakaz zbycia akcji repre-

zentujących więcej niż 10% kapitału zakładowego w terminie dwóch lat od ich nabycia nie dotyczy 

transakcji podejmowanych na podstawie i w granicach upoważnienia walnego zgromadzenia.
1201

 W 

efekcie, całkowicie legalne, a przy tym nieograniczone czasowo, jest „posiadanie” przez spółkę akcji 

własnych nabytych na mocy art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., w granicy nieprzekraczającej 20% kapitału za-

kładowego, uwzględniwszy wartość nominalną wszystkich akcji własnych w posiadaniu spółki. 

 Konsekwencją powyższych koncesji jest stworzenie otoczenia prawnego sprzyjającego wdra-

żaniu programów opcji menedżerskich. Nie powinno ujść uwadze, że nabyte akcje własne, z których 

spółka nie może wykonywać praw udziałowych (art. 364 § 2 k.s.h.), czyli tzw. „akcje uśpione”, z 

punktu widzenia celowościowo-funkcjonalnego odpowiadają instytucji „akcji zapasowych” bądź spe-

cjalnego przeznaczenia, pozostających bez ograniczeń czasowych w „rezerwie” zarządu. Ta z kolei 

jest najbliższa konstrukcyjnie do rozwiązań wykorzystywanych często na potrzeby realizacji zobowią-

zań ze stock option plans w spółkach anglosaskich. Ponadto, godzi się zauważyć, że omawiany tryb 

stwarza szanse zastosowania zdywersyfikowanych instrumentów opcyjnych, w tym przede wszystkim 

opcji na akcje, które spółka może ukształtować jako imienne papiery wartościowe, znaki legitymacyj-

ne lub po prostu zapis danych na nośniku materialnym. 

 Z uwagi na różnice pomiędzy zakresami nabycia akcji własnych dla aktualnych i byłych pra-

cowników spółki (art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.) wobec transakcji dokonanej na podstawie i w granicach 

upoważnienia walnego zgromadzenia (art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.) rodzi się pytanie o relację pomiędzy 

tymi instytucjami. Jest ono o tyle zasadne, że zgodnie z wolą ustawodawcy, art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. 

ma charakter generalnej podstawy normatywnej do nabywania akcji własnych. Jednocześnie, nie de-

roguje on przypadków nabywania akcji własnych, stypizowanych w art. 362 § 1 pkt 1–7 k.s.h., ani nie 

ingeruje w ich przesłanki materialne i formalne. Zgodzić się zatem należy, że wszystkie z powyższych 

procedur mają względem siebie charakter autonomiczny. Wątpliwość pojawia się jednak w przypadku 

potencjalnego krzyżowania się ich zakresów.
1202

 Ma to o tyle znaczenie, że do czasu nowelizacji z 

13.6.2008 r. każdą sytuację dopuszczającą nabywanie akcji własnych należało wykładać ściśle, w 

świetle ogólnego zakazu nabywania akcji własnych wyrażonego w art. 362 § 1 k.s.h., ocenianego 

przez pryzmat paremii exceptiones non sunt extendendae. Ponadto, w teorii prawa zakazuje się inter-

pretacji tekstów prawnych w taki sposób, aby ich pewne fragmenty okazały się zbędne (zakaz wy-

kładni per non est). Wydaje się jednak, że implementacja art. 362 § 2 pkt 8 k.s.h. oznacza aksjologicz-

ny „up-grade” dotychczasowego mechanizmu nabycia akcji własnych, a wyrażona przez ustawodawcę 

ratio mutationis legis sugeruje, że dzięki swojemu uniwersalizmowi instytucja z art. 362 § 1 pkt 8 

k.s.h. może stanowić „wentyl bezpieczeństwa” pozwalający legalnie omijać ograniczenia i rygory 

                                                 
1201

 Podobnie S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. 

III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 363, Nb 12 in fine, s. 553. Warto przy tym sprostować, że rozciągnięcie przez 

powołanego autora tej samej normy również na sytuację stypizowaną w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. jest dyskusjne w 

świetle omówionego już nakazu zbycia lub umorzenia tych akcji w ciągu roku od ich nabycia. 
1202

 Sytuacja ta przypomina wątpliwość odnośnie krzyżowania zakresów przyznawania praw do objęcia akcji 

pracownikom, członkom zarządu i rady nadzorczej spółki na mocy art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych z art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h. 
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ustanowione w odniesieniu do pozostałych trybów nabycia akcji własnych tam, gdzie pojawiają się 

niejasności odnośnie ich faktycznego zakresu normatywnego. 

 Kompetencja do nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia przy-

sługuje spółce, czyli w praktyce zarządowi. Transakcje dokonywane są w celu wypełnienia zobowią-

zań z opcji nabycia akcji, których przyznanie oraz sprecyzowanie ich warunków powinno nastąpić w 

uchwale walnego zgromadzenia o wdrożeniu programu opcji menedżerskich, względnie dodatkowo 

rozszerzone w jego regulaminie. Obszarem wymagającym szczególnej uwagi jest cena, za którą spół-

ka nabywać będzie akcje własne w celu wykonania opcji przez osobę uprawnioną. W świetle przed-

stawionych wyżej rozważań w przedmiocie ekonomicznych założeń nabywania akcji własnych na 

potrzeby realizacji programu opcji menedżerskich zasadnym jest sformułowanie postulatu, zgodnie z 

którym zarząd powinien nabywać akcje dla zaspokojenia roszczeń posiadaczy opcji menedżerskich po 

najniższej możliwej cenie.
1203

 Jakkolwiek bowiem przewidziane instrumenty ochrony prawnej stano-

wią adekwatne zabezpieczenie majątkowych i korporacyjnych praw akcjonariuszy, szeroki zakres 

kompetencji przyznanych zarządcom spółki w tej materii, powoduje, że występuje w tym przypadku 

„szara strefa” zachowań mogących potencjalnie prowadzić do nadużyć i naruszeń interesu majątko-

wego spółki.
1204

 Wymaga podkreślenia, że również w wypadku nabywania akcji własnych przez spół-

kę publiczną w celu realizacji programu opcji menedżerskich może znaleźć zastosowanie rozporzą-

dzenie WE nr 2273/2003 poprzez odesłanie z art. 8 dyrektywy ws. nadużyć. 

 Rekapitulując, analizowany tryb nabywania akcji własnych stwarza adekwatne warunki dla 

kreowania programów opcji menedżerskich. Powyższa konstatacja ma szczególny walor w świetle 

zarysowanych wyżej niejasności dotyczących objęcia zakresem regulacji art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. kadry 

menedżerskiej, członków zarządu i rady nadzorczej, a także rocznego terminu do zaoferowania oraz 

zbycia akcji. 

8.5. Finansowe wspieranie przez spółkę nabywania lub obejmowania jej akcji 

8.5.1. Uwaga wprowadzająca 

 Tematyka finansowego wspierania przez spółkę nabywania lub obejmowania jej akcji przez 

jej piastunów oraz przedstawicieli jej kadry kierowniczej jest powiązana z problematyką programu 

opcji menedżerskich na płaszczyźnie normatywnej i ekonomicznej, oraz z perspektywy zagadnień 

ładu korporacyjnego. Może mieć ona szczególne znaczenie, gdy osoba uprawniona dysponuje opcją 

nabycia pakietu akcji o znacznej wartości i nie posiada własnych środków finansowych na realizację 

opcji. Jest to instytucja skorelowana z emitowaniem nowych akcji oraz nabywaniem akcji własnych 

spółki, czyli dwoma sposobami dostarczenia przez spółkę akcji dla osób uprawnionych z opcji nabycia 

akcji. Powyższe uzasadnia poświęcenie jej uwagi, szczególnie w odniesieniu do zakresu podmiotowe-

go oraz instrumentów ochrony prawnej. 

                                                 
1203

 Jest to więc dyrektywa odwrotna wobec wyrażanych we współczesnym piśmiennictwie zasad ustalania 

ceny emisyjnej akcji w przypadku emisji skierowanych do osób trzecich, zob. literaturę w przyp. 1125. 
1204

 W tym kontekście wymaga podkreślenia, że nabycie akcji własnych przez spółkę w sposób sprzeczny z 

normą art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. jest nie tylko nieważne ex lege, lecz stanowi przekroczenie generalnego zakazu 

nabywania akcji własnych, wypełniające znamiona typu czynu zabronionego określonego w art. 588 k.s.h. Zob. 

J. Giezek, P. Kardas [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. V, wyd. 2, 

Warszawa 2008, art. 588, Nb 22–24, s. 1696–1967. 
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8.5.2. Zakres podmiotowy 

 Przewidziane w art. 345 k.s.h. unormowanie bezpośredniego lub pośredniego finansowego 

wspierania przez spółkę nabywania lub obejmowania jej akcji przez osoby trzecie (financial assistan-

ce) implementuje art. 23 i 23a drugiej dyrektywy w brzmieniu nowelizowanym dyrektywą 

2006/68/WE z mocą obowiązującą od 5.10.2008 r. Do czasu nowelizacji z 13.6.2008 r. kodeks wyra-

żał generalny zakaz finansowania przez spółkę nabywania wyemitowanych przez nią akcji. Jeden z 

dwóch wyjątków od tej zasady obejmował świadczenia dokonywane na rzecz pracowników spółki lub 

spółki z nią powiązanej, „w celu ułatwienia nabycia lub objęcia akcji emitowanych przez spółkę”, pod 

warunkiem uprzedniego utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 

348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.
1205

 Aktualnie prawo spółek dopuszcza szeroko 

wsparcie finansowe ze strony spółki dla osób trzecich nabywających lub obejmujących jej akcje, lecz 

transakcje takie muszą odbywać się wedle ściśle wyznaczonych reguł sprecyzowanych w art. 345 § 2–

7 k.s.h. Jednocześnie, art. 345 § 8 k.s.h. wyłącza stosowanie wspomnianych przepisów w przypadku 

„świadczeń spełnianych na rzecz pracowników spółki lub spółki powiązanej, których celem jest uła-

twienie nabycia lub objęcia emitowanych przez spółkę akcji”. Jak widać, art. 345 § 8 k.s.h. prawie 

dosłownie powtarza treść art. 345 § 2 k.s.h. w brzmieniu sprzed nowelizacji, jednak w zasadniczo 

odmiennym „ideowo” otoczeniu prawnym. W tym kontekście węzłową kwestią jest prawidłowe 

wskazanie zakresu podmiotowego pracowniczego wyjątku z art. 345 § 8 k.s.h., gdyż będzie to miało 

wpływ na oznaczenie zakresu przedmiotowego regulacji w odniesieniu do kadry menedżerskiej. 

 Interpretacja pojęcia „pracownik” na gruncie k.s.h. oraz drugiej dyrektywy jest w niniejszej 

pracy przedmiotem rozważań podczas ustalania zakresu podmiotowego unormowania nabywania akcji 

własnych przez spółkę w celu zaoferowania ich aktualnym lub byłym pracownikom spółki bądź spółki 

powiązanej (zob. pkt 8.2.1). Przywołane w tamtym przypadku argumenty przemawiają na rzecz sta-

nowiska, że prawodawca krajowy i europejski podczas konstruowania specjalnych preferencji adreso-

wanych do pracowników przedsiębiorstwa nie obejmuje ich zasięgiem członków kadry kierowniczej. 

Nie powinno budzić wątpliwości, że powyższe zapatrywanie jest aktualne również w stosunku do 

analizowanej instytucji. Ponownie godzi się podkreślić, że prawodawca unijny w obrębie drugiej dy-

rektywy sam dokonuje klarownego rozgraniczenia pomiędzy pracownikami a innymi grupami osób, 

mogących być beneficjentami poszczególnych preferencji przyznanych wyraźnie przez ustawodaw-

ców krajowych (art. 41 ust. 1 drugiej dyrektywy). Słusznie podkreśla się w literaturze, że koncepcja 

akcjonariatu pracowniczego przyjęta przez ustawodawcę europejskiego, jako „składnik tradycji powo-

jennej tradycji ładu korporacyjnego i jeden z filarów konsensusu społecznego w państwach UE”, w 

niewielkim stopniu dotyczy pracowników pełniących funkcje zarządcze.
1206

 Rozdział ten jest bezdy-

                                                 
1205

 Ocenę jurydyczną nieobowiązującej już regulacji zaprezentowali T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] 

J.P. Naworski, K. Strzelczyk, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek han-

dlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne, t. I., Warszawa 2003, art. 362, pkt 5–6, s. 426–427. Cytowani autorzy 

zaliczyli omawianą instytucję do szeroko rozumianych przepisów prawa pracy, w wyniku czego finansowanie 

akcji pracowniczych powinno opierać się na zasadzie równego traktowania oraz zakazie dyskryminacji. Wyrazili 

również pogląd, że art. 345 § 2 k.s.h. w ówczesnym brzmieniu przyznawał zbyt dużą swobodę zarządowi z po-

tencjalną szkoda dla wierzycieli i akcjonariuszy, zwłaszcza z uwagi na możliwość faktycznego utrudnienia w 

wypłacie dywidendy. 
1206

 S. Sołtysiński, T. Sójka [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. 

III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 345, Nb 17, s. 399. 
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skusyjny również na gruncie art. 23 ust. 2 w zw. z art. 23a drugiej dyrektywy. Pierwsza z przywoła-

nych norm daje możliwość odstępstwa od ustanowionych warunków financial assistance w stosunku 

do pracowników spółki, podczas gdy przepis art. 23a wprowadza rygorystyczną przesłankę materialną 

zgodności z najlepszym interesem spółki dla transakcji dokonywanych z poszczególnymi członkami 

organu zarządzającego lub administrującego spółki lub spółki dominującej.
1207

 

 Rzecz przedstawia się odmiennie na gruncie prawa polskiego. Jakkolwiek w doktrynie prawa 

pracy przeważa stanowisko, że członków władz spółki nie łączy z nią stosunek prawny o cechach 

stosunku pracy z art. 22 k.p.,
1208

 trudno kwestionować, że z formalnego punktu widzenia członkowie 

zarządu oraz rady nadzorczej mogą być związani ze spółką stosunkiem pracowniczym. Powyższe 

prima facie otwiera im do drogę do korzystania z pracowniczego wyjątku z art. 345 § 8 k.s.h., co w 

perspektywie długoterminowej może prowadzić do nadużyć. Należy zdać sobie sprawę, że następ-

stwem objęcia członków władz spółki zakresem wyłączenia przyznanego przez art. 345 § 8 k.s.h., 

umożliwiałby im czerpanie korzyści z financial assistance na warunkach odbiegających in plus od 

warunków rynkowych, nabycie akcji mogłoby nastąpić za cenę niższą od godziwej, oraz, co najważ-

niejsze, transakcja taka nie wymagałaby uprzedniej zgody walnego zgromadzenia ani pisemnego 

sprawozdania zarządu określającego m.in. warunki finansowania, w tym w zakresie zabezpieczenia 

interesów spółki, ceny nabycia lub objęcia akcji, celu finansowania, czy wpływu transakcji na ryzyko 

w zakresie płynności finansowej spółki. Preferencyjne wsparcie finansowe nabywania akcji spółki 

przez jej piastunów może prowadzić do wykupu menedżerskiego (Management Buy-out) za środki z 

zysku, które teoretycznie mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. W takim scena-

riuszu spółka, a więc pośrednio akcjonariusze, „sponsorują” utratę kontroli nad spółką i jej przejęcie 

przez menedżerów. Rozwiązanie takie jest nie tylko sprzeczne z interesem dotychczasowych akcjona-

riuszy, lecz również z logiką stosunku korporacyjnego. Powyższa sytuacja zostałaby wręcz zaogniona, 

gdyby doszło do skoordynowania preferencyjnych warunków finansowania nabycia akcji z nabyciem 

lub objęciem przez menedżerów akcji po cenie uprzywilejowanej cenowo wobec cen rynkowych w 

ramach programu opcji menedżerskich. Prowadziłoby to w konsekwencji do okoliczności, w której 

system wynagrodzeń motywacyjnych mający na celu związanie interesu władz spółki z akcjonariu-

szami, może wspomóc tak intensywne zespolenie kapitałowe piastunów ze spółką, że akcjonariusze 

znajdują się za jej burtą. Ustawodawca sam dał wyraz podobnym obawom czyniąc uwagę, że przy-

padki, gdy beneficjentami finansowania są podmioty powiązane ze spółką finansującą (tj. członkowie 

jej organów, członkowie organów jednostki wobec niej dominującej, sama jednostka dominująca 

względnie osoby działające na rachunek wymienionych osób), należy traktować „szczególnie ostroż-

nie”.
1209

 Niezależnie od powyższego, należy zgodzić się z zapatrywaniem, w myśl którego ułatwianie 

                                                 
1207

 Przekonywające argumenty na rzecz zawężającej interpretacji pojęcia pracownika na gruncie drugiej dy-

rektywy sformułowano również w piśmiennictwie poświęconym instytucjom prawnym dyrektywy kapitałowej, 

zob. T. Sójka, Zakaz finansowego wspierania przez spółkę akcyjną nabycia wyemitowanych przez nią akcji – w 

kontekście problematyki wykupów kredytowanych i menedżerskich, [w:] M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka 

(red.), Europejskie prawo spółek, t. 2, Kraków 2005, s. 285–287. 
1208

 Zob. poglądy i literaturę przywołane w przyp. 1179. 
1209

 Zob. druk nr 224 z 18.2.2008 r., projekt oraz uzasadnienie ustawy o zmienie ustawy – k.s.h., s. 22. 
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nabywania akcji przez pracowników nie może się jednak opierać na preferencjach sprzecznych z pra-

widłową gospodarką.
1210

 

 Uwzględniwszy zarysowane zagrożenia zasadnym jest uznać, że prawidłowa wykładnia anali-

zowanej instytucji odwołująca się do rationis legis i aksjologii uzasadniającej wykorzystywanie 

wsparcia finansowego nabywania akcji spółki w kontekście jego funkcji, natury stosunku spółki ak-

cyjnej oraz interesu spółki i jej akcjonariuszy, będzie przemawiać przeciwko objęciu kadry kierowni-

czej zakresem wyjątku pracowniczego z art. 345 § 8 k.s.h. Wymaga podkreślenia, że reprezentatywne 

głosy rodzimej doktryny prawa spółek opowiadają się przeciwko możliwości zaadresowania programu 

wsparcia finansowego w ramach wyjątku pracowniczego wyłącznie do kadry menedżerskiej. Jedno-

cześnie wyrażają one aprobatę wobec realizacji programów asysty finansowej o szerokim zakresie 

podmiotowym, a więc obejmujących zarówno szeregowych pracowników, jak i kadrę menedżer-

ską.
1211

 W tym kontekście nie powinno ujść uwadze, że w prawie niemieckim implementujący dyrek-

tywę 2006/68/WE § 71a odnoszący się do finansowania nabywania akcji pracowniczych (Erwerb von 

Belegschaftsaktien) nie obejmuje członków władz spółki. Podkreśla się bowiem trafnie, że w przepis 

ten tak czy inaczej stanowiłby normatywną zachętę dla wykupów menedżerskich kosztem spółki i 

akcjonariuszy, co nie powinno mieć miejsca.
1212

 

8.5.3. Zakres przedmiotowy i instrumenty ochrony prawnej 

 Konsekwencją wyłączenia kadry kierowniczej spółki poza nawias wyjątku pracowniczego z 

art. 345 § 8 k.s.h. jest konieczność spełnienia przez transakcję wsparcia finansowego nabycia lub ob-

jęcia akcji spółki przez jej piastunów lub menedżerów przesłanek formalnych i materialnych przewi-

dzianych w art. 345 §§ 2, 3, 5–7 k.s.h. Wymagania te należy interpretować jako instrumenty ochrony 

prawnej „najlepszego interesu spółki” (company’s best interest) przewidzianego w art. 23a drugiej 

dyrektywy, do którego z niejasnych przyczyn nie odwołał się krajowy prawodawca. 

 Po pierwsze, wsparcie finansowe nabycia lub objęcia akcji spółki może nastąpić jedynie na 

podstawie i w granicach określonych w uprzedniej uchwale walnego zgromadzenia (art. 345 § 5 

k.s.h.). Uchwała ta, zgodnie z art. 415 § 1
1
 k.s.h., zapada większością dwóch trzecich głosów.

1213
 Jed-

nak, jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, 

                                                 
1210

 T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz [w:] J.P. Naworski, K. Strzelczyk, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, R. Po-

trzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne, t. I., Warszawa 2003, art. 

362, pkt 5, s. 426. 
1211

 S. Sołtysiński, T. Sójka [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. 

III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 345, Nb 17, s. 399. Zob. J. Jerzmanowski, T. Sójka, „Financial assistance” po 

nowelizacji kodeksu spółek handlowych, PPH 2008, Nr 11, s. 14; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlo-

wych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 345, pkt 27, s. 673. Za objęciem kadry zarządzającej i nadzoru-

jącej zakresem regulacji adresowanej do pracowników opowiada się J. Frąckowiak [w:] W. Pyzioł (red.), Ko-

mentarz KSH, Warszawa 2008, art. 345, pkt 4, s. 692. 
1212

 J. Oechsler [w:] W. Goette, M. Habersack, S. Kalss (red.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, t. 

1, wyd. 3, München 2008, § 71a, Nb 47. Pogłębione rozważania na ten temat aktualne pomimo zmiany stanu 

prawnego na gruncie niemieckiego niemieckiego prawa spółek, zob. U. Schroeder, Finanzielle Unterstützung 

des Aktienerwerbs, Bonn 1995, zwłaszcza s. 219–221. Więcej na temat oceny ekonomiczno–prawnej oraz 

„etycznej” wykupów menedżerskich, zob. T. Sójka, Zakaz finansowego wspierania przez spółkę akcyjną nabycia 

wyemitowanych przez nią akcji – w kontekście problematyki wykupów kredytowanych i menedżerskich, [w:] 

M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 2, Kraków 2005, s. 255–260. 
1213

 Art. 415 § 1
1 

k.s.h. dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z 13.6.2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 118, poz. 747) 

zmieniającej k.s.h. z dn. 5.10.2008 r. 
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do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość. Przywołane unormowanie nie deroguje za-

stosowania art. 15 k.s.h., wymagającego zgody walnego zgromadzenia do zawarcia przez spółkę ak-

cyjną z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z 

tych osób umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy.
1214

 Należy jednak uznać, 

że wymóg zgody walnego zgromadzenia przewidziany w art. 15 § 1 k.s.h. jest tak czy inaczej „kon-

sumowany” przez normę art. 345 § 5 k.s.h. Konieczność wyrażenia przez walne zgromadzenie aproba-

ty na uruchomienie programu financial assistance wiąże się ze spoczywającym na zarządzie obowiąz-

kiem przedstawienia akcjonariuszom pisemnego sprawozdania określającego szczegóły planowanych 

transakcji. Raport ten powinien wskazywać (i) cel finansowania; (ii) interes spółki w finansowaniu; 

(iii) warunki finansowania, w tym również podjęte przez spółkę zabezpieczenia jej interesów mająt-

kowych; (iv) wpływ transakcji na sytuację ekonomiczną spółki; oraz (v) cenę nabycia lub objęcia akcji 

z uzasadnieniem, że jest to cena godziwa. Identyfikacja celu finansowania nie powinna sprawić trud-

ności, gdyż jest on oczywisty w kontekście uchwalonego programu opcji menedżerskich. Większe 

wątpliwości mogą wiązać się z rzeczowym uzasadnieniem interesu spółki w realizacji programu 

wsparcia finansowego. Przesłanka ta ma charakter materialny, w konsekwencji czego należy przyznać 

jej istotny walor zwłaszcza, gdy beneficjentami finansowania są reprezentanci władz spółki, którym 

przyznano opcje nabycia akcji po preferencyjnej cenie. Spółka powinna faktyczne wskazać, jakie kon-

kretnie korzyści wiążą się ze wsparciem finansowym. Powołanie się w tym przypadku na wdrożony 

system motywacyjny, kluczową wagę kadry menedżerskiej dla sukcesu spółki itp. nie może zostać 

uznane za wystarczające. Charakter materialny mają również wymogi wymienione w pkt. (iii)–(v). 

 Po drugie, finansowanie powinno odbywać się wyłączenie na warunkach rynkowych, co od-

nosi się zwłaszcza do otrzymywanych przez spółkę odsetek z tytułu pożyczki bądź wypłaconych zali-

czek (zob. art. 345 § 2 k.s.h.).
1215

 W efekcie, pomoc finansowa ze strony spółki powinna zostać udzie-

lona na podobnych warunkach, na jakich przyznałaby ją instytucja finansowa lub inny tego typu pod-

miot, prowadzący działalność komercyjną w tej materii (arm’s length transaction).
1216

 Zważywszy, że 

wsparcie finansowe będzie przyznawane w celu ułatwienia wykonania opcji nabycia akcji walne 

zgromadzenie musi rozważyć, w jakim zakresie konieczne jest zbadanie wypłacalności piastuna spół-

ki, zwłaszcza, że otrzymuje on wynagrodzenie wypłacane przez spółkę. Po trzecie, nabycia może zo-

                                                 
1214

 Tak również M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 

345, pkt 27, s. 673. Odmienne stanowisko zaprezentowano w uzasadnieniu do nowelizacji (druk nr 224 z 

18.2.2008 r., projekt oraz uzasadnienie ustawy o zmienie ustawy – k.s.h., s. 25 in fine), w którym podniesiono, 

że regulacja art. 345 k.s.h. stanowi lex specialis wobec art. 15 § 1 k.s.h., gdyż obejmuje czynności kredytowe 

służące nabyciu bądź objęciu akcji spółki, podczas gdy ostatni z wymienionych przepisów dotyczy wszelkich 

umów kredytu, pożyczki, poręczenia oraz innych podobnych umów z funkcjonariuszami spółki. Zapatrywanie to 

jest nieprzekonywające i nazbyt ogólne, aby móc przyznać mu rację. Niezależnie od tego, można wyrazić wąt-

pliwość wobec dokonywania przez ustawodawcę w tekście uzasadnienia ustawy nowelizującej wykładni doktry-

nalnej przepisów podczas, gdy nie jest ona niezbędna, gdyż może to wskazywać na chęć nadania danej interpre-

tacji mocy „urzędowej”, do czego brak podstaw w polskim systemie prawa i Konstytucji. 
1215

 Wykładnia pojęcia finansowania na „warunkach rynkowych” nie jest jednoznaczna, zwłaszcza, że usta-

wodawca krajowy nie dokonał pełnej transpozycji art. 23 ust. 1 ak. 2 zd. 1 drugiej dyrektywy, odnoszącego się 

do „rzetelnych warunków rynkowych” (fair market conditions). Zob. S. Sołtysiński, T. Sójka [w:] S. Sołtysiński, 

A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 345, Nb 7, s. 396. 

Por. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 345, pkt 7, s. 662. 
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 Podobnie J. Jerzmanowski, T. Sójka, „Financial assistance” po nowelizacji kodeksu spółek handlowych, 

PPH 2008, Nr 11, s. 12. 
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stać sfinansowane jedynie z nadwyżki bilansowej. Powinien zostać utworzony w tym celu specjalny 

fundusz rezerwowy, tak jak w przypadku nabywania akcji własnych (art. 345 § 4 k.s.h.). 

 Szczególną uwagę warto jednak poświęcić warunkowi z art. 345 § 3 k.s.h., zgodnie z którym 

akcje własne spółki powinny zostać nabyte, a akcje nowoemitowane przez nią powinny zostać objęte, 

w zamian za c e n ę  g o d z i wą  (fair price). W literaturze finansowej pod pojęciem ceny godziwej 

rozumie się cenę rynkową (fair market price/value).
1217

 Na gruncie art. 345 § 3 k.s.h. nie powinno być 

wątpliwości, że po pojęciem ceny godziwej należy rozumieć właśnie cenę rynkową. Jest to zasadne 

zarówno w świetle wykładni art. 23 w zw. z art. 10a i 10b drugiej dyrektywy, jak również w wyniku 

odniesienia do pojęcia wartości godziwej z art. 28 ust. 6 RachU.
1218

 W rezultacie, w przypadku akcji 

spółek notowanych w obrocie zorganizowanym (np. na giełdzie papierów wartościowych) chodzić 

będzie o ich wartość rynkową, natomiast w przypadku spółek niepublicznych będzie to godziwa war-

tość akcji szacowana zgodnie z obiektywną, ogólnie akceptowaną metodą wyceny.
1219

 Jak była wcze-

śniej mowa, uzasadnienie w przedmiocie wysokości godziwej ceny akcji nabywanych lub obejmowa-

nych w ramach wsparcia finansowego powinno stanowić element sprawozdania zarządu, o którym 

mowa w art. 345 § 6 k.s.h. i stanowi przesłankę materialną podjęcia uchwały przez walne zgromadze-

nie. 

 Dekodowanie treści pojęcia ceny godziwej ma kardynalne znaczenie dla oceny możliwości 

zastosowania pomocy finansowej ze strony spółki w przypadku programu opcji menedżerskich. Nale-

ży bowiem zauważyć, że uczestnicy motywacyjnych systemów opcyjnych co do zasady nabywają 

akcje po cenach preferencyjnych, tj. niższych od ich aktualnych cen rynkowych lub wartości godzi-

wej. Można nawet sformułować przekonanie, że to właśnie omawiana cecha stanowi immanentny i 

konstytutywny element programu opcji menedżerskich. Nabycie lub objęcie akcji w ramach programu 

opcji menedżerskich następuje w wykonaniu opcji nabycia akcji, której cena może być ustalona na 

poziomie równym, niższym lub wyższym od wartości godziwej akcji w dniu przyznania opcji lub 

innym oznaczonym momencie. Centralnym punktem programu jest tu cena opcji nabycia akcji, która 

co prawda może być m.in. zorientowana na cenę akcji, lecz metoda jej określenia może być zdecydo-

wanie bardziej skomplikowana. W każdym jednak przypadku relacja pomiędzy tak określoną ceną 

opcji a ceną akcji w dniu wykonania opcji powinna zasadzać się możliwości odniesienia korzyści z 

nabycia akcji po cenie niższej od jej aktualnej wartości rynkowej. Warto przy tym odnotować, że art. 

345 § 3 k.s.h., mający charakter normy imperatywnej, odnosi się do godziwej ceny akcji, a nie innych 
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 Zamiast wielu zob. Ch. Woelfel, Encyklopedia of Banking & Finance, 10th Edition, Chicago 1994, s. 

374, hasło: fair value.  
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 Zgodnie z art. 28 ust. 6 RachU pod pojęciem wartości godziwej rozumie się kwotę, za jaką dany składnik 
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mentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o 

koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów 
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papierów wartościowych bądź instrumentów dłużnych zamiennych na akcje. To wyklucza interpreta-

cję, zgodnie z którą punkt ciężkości w odniesieniu do wymogu ceny godziwej zostałby skierowany na 

opcję nabycia akcji zamiast akcję. 

 Przedstawione rozważania w przedmiocie zakresu podmiotowego unormowania art. 345 k.s.h. 

w kontekście nakazu nabywania bądź obejmowania akcji po cenie godziwej w każdym przypadku 

nieobejmującym wyjątków z art. 345 § 8 k.s.h. prowadzą do jednoznacznej konstatacji, w myśl której 

obowiązująca regulacja instytucji wsparcia finansowego w zasadzie wyklucza jego wykorzystanie na 

potrzeby programów opcyjnych skierowanych do kadry kierowniczej spółki. Nadrzędna hipoteza kon-

strukcyjna, jak i pragmatyka stock option plan zakłada stworzenie szansy nabywania akcji poniżej ich 

wartości godziwej, co kłóci się z opisanymi zasadami. W tym sensie należy dodać, że na gruncie legis 

latae sankcją z tytułu niespełnienia przesłanek z art. 345 § 2–7 k.s.h. jest nieważność czynności doko-

nanych przez spółkę (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 2), względnie, co najmniej odpowiedzialność od-

szkodowawcza podejmujących czynności członków zarządu.
1220

 

Rekapitulując, norma art. 345 § 3 k.s.h. oceniana przez pryzmat sankcji braku dochowania 

wymogu pomocy finansowej w nabyciu lub objęciu akcji wyłącznie po cenie godziwej przemawia za 

udzieleniem negatywnej odpowiedzi na pytanie odnośnie stosowania financial assistance dla piastu-

nów spółki z związku z realizowanym dla nich programem opcji menedżerskich.
1221
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 Krytycznie na temat tak surowej sankcji oraz jej potencjalnie negatywnych konsekwencji dla zasady 

pewności obrotu zob. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 

345, pkt 15, s. 666. 
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 Warto uzupełnić, że zakaz finansowania nabycia akcji w ramach programów wynagrodzenia kapitałowe-

go wynika z sek. 402 SOA oraz z zaleceń KE, szerzej zob. J.G. Hill, New Trends in the Regulation of Executive 

Remuneration, ECGI–Law Working Paper No. 142/2010, s. 4. 
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Rozdział IX. Program opcji menedżerskich na rynku kapitałowym 

9.1. Uwaga wprowadzająca 

 Dotychczasowe rozważania poświęcono pojęciu, konstrukcji i zasadom realizacji programu 

opcji menedżerskich w spółce akcyjnej na płaszczyźnie ogólnej, wspólnej dla spółek niepublicznych i 

publicznych. Omówiono również kwestie związane z prawem rynku kapitałowego UE. Na tym etapie 

aktualizuje się konieczność uzupełnienia wywodu o kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowa-

niem motywacyjnego systemu opcyjnego w infrastrukturze prawnej rodzimego rynku kapitałowego. 

Koncepcja programu opcji menedżerskich jest immanentnie związana z instytucją spółki publicznej i 

zorganizowanym systemem obrotu papierami wartościowymi. To właśnie na tej płaszczyźnie docho-

dzi często do najwyraźniejszego rozdziału własności od zarządzania, co skutkuje asymetrią informacji 

oraz rozejściem się celów poszczególnych grup interesów, czego konsekwencją jest nasilenie konflik-

tów na linii pryncypał – agent. Z uwagi na powyższe, zastosowanie systemów wynagrodzenia moty-

wacyjnego opartego na instrumentach kapitałowych może być w takiej sytuacji szczególnie uzasad-

nione. Mechanizmy zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi oferują również sze-

rokie możliwości w zakresie kreacji instrumentów opcyjnych oraz kształtowania ich ceny w relacji do 

instrumentów bazowych – akcji. Jednocześnie z pierwotnym i wtórnym obrotem instrumentami finan-

sowymi na rynku regulowanym i poza nim łączy się obowiązek podporządkowania rozbudowanym 

regulacjom kształtującym instytucjonalnoprawne ramy rynku kapitałowego. Normy te tworzą całko-

wicie autonomiczną siatkę pojęć, mechanizmów i instytucji, których analiza jest konieczna szczegól-

nie przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania oraz zróżnicowania ich funkcji i zakresów.
1222

 Z dru-

giej strony, zważywszy na szeroki wachlarz zagadnień związanych z obrotem instrumentami finanso-

wymi na rynku kapitałowym prowadzony wywód musi ograniczyć się do kwestii systemowych i klu-

czowych z punktu widzenia programu opcji menedżerskich. W pozostałym zakresie pozostanie ode-

słać do szczegółowej literatury przedmiotu. 

 W świetle dotychczasowych ustaleń, na gruncie legis latae najbardziej adekwatne warunki dla 

realizacji programu opcji menedżerskich z emisją nowych akcji istnieją w ramach warunkowego pod-

wyższenia kapitału zakładowego przeprowadzanego w oparciu o przyznawanie warrantów subskryp-

cyjnych.
1223

 Zasadnym jest zatem skupić tok wywodu przede wszystkim na tym trybie podwyższenia 
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Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 

440, Nb 35–37, s. 252–256. 
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 Z uwagi na to, że warrant, również w kształcie normatywnym nadanym w art. 453 § 3 k.s.h, można 
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kapitału zakładowego. Uwzględniona zostanie również problematyka przeprowadzenia programu 

opcji menedżerskich polegającego na emisji nowych akcji dokonywanej przy współudziale gwaranta 

emisji (subemitenta usługowego). Ta sfera czynności mieści się w ramach obrotu pierwotnego. Nato-

miast do obrotu wtórnego należy problematyka obrotu papierami wartościowymi w związku z naby-

waniem przez spółkę publiczną akcji własnych na potrzeby programu opcyjnego, jak również zbywa-

nie przez uczestników programu akcji nabytych w wykonaniu opcji. 

9.2. Program opcji menedżerskich z emisją akcji na rynku regulowanym 

9.2.1. Natura przyznawania papierów wartościowych w ramach programu opcji menedżer-

skich 

 Pierwszorzędnym zadaniem badawczym podczas rozważania szczególnych cech konstrukcji 

programu opcji menedżerskich w prawie rynku kapitałowego jest analiza charakteru przyznawania 

menedżerskich opcji kupna akcji w relacji do pojęcia publicznego proponowania nabycia papierów 

wartościowych i publicznej oferty. Można bowiem dostrzec zasadniczą odmienność w sferze funda-

mentalnych założeń i natury tych czynności. Podstawowym celem prawa rynku kapitałowego jest 

ochrona inwestorów, powierzających spółce swoje środki finansowe w drodze nabycia jej praw udzia-

łowych. Bazowa koncepcja spółki publicznej zasadza się na tym, że fundusze niezbędne dla prowa-

dzenia działalności gospodarczej i rozwoju gromadzone są wśród „publiczności”, co rodzi koniecz-

ność ochrony „other’s people money”. Jednym z jej fundamentów są rozbudowane obowiązki infor-

macyjne, mające na celu umożliwienie osobom zainteresowanym podjęcie świadomej decyzji o inwe-

stycji na podstawie wszystkich udostępnionych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i zwery-

fikowanych wiadomości.
1224

 W tym świetle, pierwszorzędne znaczenie z perspektywy podejmowania 

decyzji inwestycyjnych przez inwestorów zewnętrznych odgrywa dokument informacyjny, którym co 

do zasady jest prospekt emisyjny. 

 Tymczasem, w ramach programu opcji menedżerskich spółka przyznaje opcje nabycia akcji 

przedstawicielom kadry menedżerskiej najwyższego, wyższego oraz, ewentualnie, średniego szczebla, 

których można określić zbiorczym mianem insiderów. Jest bezdyskusyjnym, że zwłaszcza członkowie 

zarządu spółki, prokurenci oraz inne osoby o kluczowym znaczeniu, wywierający bezpośredni wpływ 

na jej bieżące bądź strategiczne zarządzanie tworzą kategorię insiderów pierwotnych, tj. „najwyższego 

stopnia”, posiadających dostęp do kluczowych wiadomości na temat działalności i kondycji ekono-

micznej spółki. Trudno wątpić, że pozycja prawna i wiedza wynikające ze sprawowanych przez nich 

funkcji przekładają się na ich zapotrzebowanie na określone informacje, które w konsekwencji różni 

się zasadniczo od sytuacji zewnętrznych inwestorów, nieposiadających dostępu do informacji we-

wnętrznych. Ta cecha wybitnie odróżnia charakter przyznawania papierów wartościowych w ramach 

programu opcji menedżerskich od „zwykłego” proponowania nabycia papierów wartościowych w 

obrocie publicznym.  

 Wiedza „wewnętrzna”, którą dysponują potencjalni beneficjenci programu opcji menedżer-

skich wiąże się bezpośrednio z dokumentami stanowiącymi podstawowe źródło ich informacji. Jak 

była mowa, konstrukcję prawną programu opcyjnego, jego założenia ekonomiczne, uprawnienia i 
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obowiązki organizatora oraz uczestników określa rozbudowany zestaw dokumentów.
1225

 Powołują one 

do życia oraz de facto konstytuują program, określając w sposób kompletny jego treść i kształt. To 

naturalne, że są one udostępnione do wiadomości jego uczestników, stanowiąc podstawowe źródło 

informacji na temat ich jednostkowej sytuacji prawnej. Istotnej modyfikacji ulega więc wstępna, ce-

lowościowo-funkcjonalna i aksjologiczna przesłanka obowiązku informacyjnego, przybierająca postać 

zwłaszcza obowiązku prospektowego, wyznaczająca sens unormowania rynku kapitałowego na odcin-

ku informowania „publiczności” o oferowanych papierach wartościowych.
1226

 

 Inna kwestia wymagająca uwagi to krąg adresatów proponowania nabycia papierów warto-

ściowych w ramach programu opcji menedżerskich. W obrocie pierwotnym zarysowuje się na tym 

odcinku istotna rozbieżność z pojęciem publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, 

przy ocenie zagadnienia przez pryzmat statusu personalnego odbiorców programu. Grono osób 

uprawnionych do uczestnictwa w systemie motywacyjnych wynagrodzeń kapitałowych to wyselek-

cjonowana przez spółkę grupa zamknięta. Decyzja o partycypacji w programie nie jest zależna wy-

łącznie od ich woli, gdyż to spółka decyduje na wstępie komu konkretnie zostanie przyznany przywi-

lej nabycia akcji spółki po cenie preferencyjnej oraz szansa mocniejszego związania interesu indywi-

dualnego z celami akcjonariuszy. Jest oczywistym, że program opcji menedżerskich skierowany za-

zwyczaj do członków kadry kierowniczej i zarządzajcej spółki, wyklucza udział „publiczności”, czyli 

inwestorów zewnętrznych zainteresowanych nabyciem walorów spółki. Co więcej, stanowi on insty-

tucję o założeniach odmiennych nawet od planów akcjonariatu pracowniczego, dopuszczających 

udział szerszego grona pracowników spółki niezależnie od stopnia ich zaszeregowania. Powyższe 

wskazuje, że węzłową cechą programu jest jego zaadresowanie do oznaczonego kręgu adresatów. W 

konsekwencji, proponowanie nabycia papierów wartościowych w ramach programu opcji menedżer-

skich, skierowane do insiderów spółki, ma charakter zamknięty i prywatny (tzn. wewnętrzny), jeżeli 

oceny dokonywać z perspektywy relacji opcjobiorców wobec pozostałych uczestników gry na rynku 

kapitałowym. W doktrynie słusznie zauważono, że papiery wartościowe oferowane w związku z pro-

gramami motywacyjnymi nie są przedmiotem „swobodnej gry rynkowej”, w której każdy może wziąć 

udział na takich samych warunkach.
1227

 

 Co więcej, w przypadku przyznawania przez spółkę opcji menedżerskich następuje aksjolo-

giczna modyfikacja paradygmatu rządzącego oferowaniem papierów wartościowych do publiczności. 

Z jednej strony, „inwestor”, czyli przedstawiciel władz spółki wytypowany do udziału w programie 

opcji menedżerskich podejmuje decyzję o nabyciu papierów wartościowych, a dokładnie o wykonaniu 

uprawnienia z opcji. Z drugiej jednak strony, relację w ramach motywacyjnego systemu opcyjnego 

można oceniać z perspektywy spółki dokonującej „inwestycji” w postaci umożliwienia wybranym 

                                                 
1225

 Składają się na niego uchwała walnego gromadzenia w przedmiocie ustanowienia programu oraz uchwa-

ły towarzyszące (np. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji papierów wartościowych, wyłącze-

nia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), uchwały walnego zgromadzenia bądź innych statutowych 

organów spółki podejmowane w toku programu mające na celu jego realizację, zmianę warunków lub zakończe-

nie, regulamin systemu motywacyjnego, umowy uczestnictwa w programie zawierane indywidualnie z wytypo-

wanymi osobami uprawnionymi, załączone wzory formularzy itp. 
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 Szerzej na temat genezy i koncepcji obowiązku prospektowego, zob. T. Sójka, Obowiązki informacyjne 

spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Warszawa 2008, s. 59–60. 
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 Tak M. Romanowski, „Okresy zamknięte” w prawie rynku kapitałowego a opcje menedżerskie, PPH 

2007, Nr 5, s. 24. 
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osobom nabycia praw akcyjnych po cenie preferencyjnej wobec ich wartości rynkowej, przy jednocze-

snym wyłączeniu prawa przysługującego im poboru, co w efekcie prowadzi do rozwodnienia ich 

udziału kapitałowego w spółce. W takim ujęciu to przede wszystkim akcjonariuszom można przyznać 

miano „inwestorów”, którzy na podstawie dostępnych informacji i dokumentów, podejmują decyzję o 

wdrożeniu systemu wynagrodzeń kapitałowych, jako formę inwestycji w spółkę i jej kapitał ludzki. 

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w odwróceniu założeń koncepcyjnych i potrzeb w zakresie 

ochrony interesów. Uwidacznia się to zwłaszcza na płaszczyźnie rynku kapitałowego, gdzie występuje 

większe rozproszenie struktury akcjonariatu, wiążące się z możliwością wejścia do spółki różnych 

kategorii akcjonariuszy.
1228

 Kolejną grupę podmiotów zainteresowanych informacjami na temat sys-

temów motywacyjnych wynagrodzeń opcyjnych w konkretnej spółce to inwestorzy zewnętrzni, tj. 

osoby trzecie rozważające powierzenie spółce swojego kapitału. Dla nich przedmiotowe dane mogą 

odgrywać znaczenie podczas podejmowania decyzji odnośnie inwestycji w walory spółki. 

 Rekapitulując, cel, funkcja i charakter proponowania nabycia papierów wartościowych w ra-

mach programu opcji menedżerskich przekonują o swoistych cechach tej metody oferowania, co de-

cyduje o jej odmienności wobec tradycyjnej metody pozyskiwania środków finansowych przez spółkę 

akcyjną na rynku kapitałowym. Na odmienną naturę proponowania nabycia akcji w ramach progra-

mów wynagrodzeń kapitałowych zwróciła również uwagę European Securities Markets Expert Group 

(ESME) w raporcie poświęconym ocenie instytucji dyrektywy prospektowej.
1229

 Wyrażając opinię, że 

dyrektywa prospektowa ustanawia zbyt wiele utrudnień i obciążeń dla niektórych transakcji, ESME 

odniosła się wprost do emisji papierów wartościowych w ramach programów akcjonariatu pracowni-

czego, stwierdzając, że czynności takiej nie powinno się uznawać za ofertę publiczną w rozumieniu 

dyrektywy prospektowej.
1230

  

9.2.2. Specyfika przyznawania papierów wartościowych w ramach programu opcji menedżer-

skich 

 Jak była mowa wcześniej (pkt 7.4.1), sposób obejmowania akcji w warunkowo podwyższo-

nym kapitale ma charakter autonomiczny, gdyż różni się zasadniczo od obejmowania akcji w którym-

                                                 
1228

 Akcjonariusze–inwestorzy indywidualni to podmioty nastawione niejednokrotnie na krótkoterminowy 

zysk z handlu akcjami, niezainteresowane kreowaniem długoterminowej wartości spółki ani dbaniem o jej inte-

res, które w konsekwencji nie koncentrują się na zinstytucjonalizowanej kontroli poczynań piastunów spółki. Ich 

postawę określa się mianem tzw. apatii akcjonariuszy (shareholder’s apathy), a za najłatwiejszą drogę wyrażenia 

dezaprobaty wobec metod zarządzania spółki uznaje „głosowanie nogami”, czyli sprzedaż akcji (tzw. zasada 

Wall Street). Odmienne założenia przyświecają akcjonariuszom–właścicielom, strategicznie powiązanymi z daną 

spółką. W ich przypadku skorzystanie z zasady Wall Street, nie jest rozwiązaniem oczywistym. Inną kategorię 

akcjonariuszy stanowią inwestorzy instytucjonalni, jak fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe, które poprzez 

inwestycje w akcje spółek realizują swoje cele i strategie finansowe. Ich rola na rynkach bywa różnorodna i nie 

podlega jednoznacznemu zdefiniowaniu. 
1229

 European Securities Markets Expert Group (ESME), Report on Directive 2003/71/EC of the European 

Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or 

admitted to trading, Bruksela, 5.9.2007 r., (dalej: ESME, Report on Prospectus Directive, 2007, ) (dost. na str. 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/05092007_report_en.pdf), s. 16–17. 
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 Zob. ESME, Report on Prospectus Directive, 2007, s. 17 („[...] An offer of shares to employees should 

not be considered as a public offer for the purposes of the Prospectus Directive.”). We wspomnianym raporcie 

ESME zwraca również uwagę, że z powodu braku harmonizacji pojęcia „transferable security” powstają wąt-

pliwości odnośnie kwalifikacji natury jurydycznej prawnej opcji pracowniczych i innych (np. menedżerskich). 

Tamże, s. 12. 
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kolwiek z trzech trybów subskrypcji akcji w ramach zwykłego podwyższenia kapitału. Z perspektywy 

instytucji prawnych rynku kapitałowego szczególne znaczenie ma w tym przypadku fakt rozejścia się 

momentu przyznania prawa do objęcia akcji a wykonania tego prawa. Wielokrotnie podkreślano, że 

jednym z konstytutywnych elementów programu opcji menedżerskich jest inne rozłożenie akcentów w 

procedurze podwyższenia kapitału zakładowego, polegające na przesunięcia punktu ciężkości z same-

go nabywania akcji na poprzedzające je przydzielenie opcji jej nabycia. Objęcie akcji stanowi po-

chodną i logiczną konsekwencję przyznania opcji. W konsekwencji, o tym, czy warunkowe podwyż-

szenie kapitału zakładowego spełnia przesłanki publicznego proponowania nabycia akcji decydować 

będzie charakter propozycji składanej na etapie kreowania praw do objęcia akcji.
1231

 Innymi słowy, o 

charakterze propozycji przyznania akcji w ramach programu opcji menedżerskich zadecyduje moment 

przyznania menedżerskich opcji nabycia akcji, jak również warunki obejmowania akcji „wypełniają-

ce” treść opcji.
1232

 

9.2.2.1. Brak przesłanki publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych 

 Zaprezentowane wyżej uwagi dotyczące natury przyznawania papierów wartościowych w 

ramach programu opcji menedżerskich należy uwzględnić podczas badania relacji tej czynności wobec 

instytucji publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, która ma systemowe znacze-

nie dla regulacji rynku kapitałowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 OfertaPublU publicznym proponowaniem 

nabycia papierów wartościowych jest proponowanie odpłatnego nabycia papierów wartościowych w 

dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej stu osób lub 

do nieoznaczonego adresata. Do przesłanek przywołanego pojęcia należą zatem (i) proponowanie, 

którego przedmiotem są papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 ObrIFinU; (ii) proponowanie 

nabycia w znaczeniu art. 5 OfertaPublU, co oznacza objęcie papierów wartościowych w obrocie pier-

wotnym lub w ramach subskrypcji lub sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej; (iii) pro-

ponowanie nabycia odpłatnego; (iv) proponowanie w dowolny sposób i w dowolnej formie; oraz (v) 

proponowanie skierowane do co najmniej stu osób lub do nieoznaczonego adresata. 

 Waga instytucji publicznego proponowania uwidacznia się w ustanowionym przepisami impe-

ratywnymi wymogu, aby każde publiczne proponowanie dokonywane było wyłącznie w drodze oferty 

publicznej (art. 3 ust. 2 OfertaPublU). Ta odbywa się poprzez udostępnienie, co najmniej stu osobom 

lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach war-

tościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia 

decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. Elementami oferty publicznej są wobec 

tego (i) udostępnienie informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia; (ii) informacje 

te mają stanowić wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu papierów wartościowych; (iii) 

informacje zostaną udostępnione co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi; (iv) papie-
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 Tak również M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 

k.s.h., Warszawa 2009, art. 451, Nb 4; M. Romanowski, Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, War-

szawa 2004, s. 405. 
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 Przedstawienie jednolitej oceny jurydycznego charakteru przyznawania papierów wartościowych w 

związku z programem opcji menedżerskich na rynku kapitałowym w zasadzie nie jest możliwe. Należy ją prze-

prowadzać ad casu zestawiając warunki i konstrukcję programu z kształtem normatywnym i przesłankami praw-

nymi instytucji rynku kapitałowego. Celem prezentowanych niżej rozważań jest jedynie nakreślenie swoistych 

cech systemu wynagrodzeń motywacyjnych opartych na opcjach. 
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ry wartościowe zostaną nabyte odpłatnie; (v) udostępnienie może nastąpić w dowolnej formie i sposo-

bie (art. 3 ust. 3 OfertaPublU).  

 Z analizy przytoczonych przesłanek wynika, że przyznanie opcji nabycia akcji w ramach pro-

gramu opcji menedżerskich realizowanego w trybie art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. w ramach warunkowe-

go podwyższenia kapitału zakładowego, gdzie nośnikami opcji są warranty subskrypcyjne, w określo-

nych okolicznościach n i e  b ę d z i e  w  o g ó l e  s p e ł n i a ć  p r ze s ł a n e k  p u b l i c z n e g o  p r o p o -

n o w a n i a  n a b y c i a  p a p i e r ó w  wa r t o ś c i o w yc h  w rozumieniu art. 3 ust. 1 OfertaPublU.
1233

 

Sytuacja taka będzie miała miejsce, po pierwsze, w przypadku przyznania opcji co najwyżej 99 oso-

bom oraz, po drugie, gdy warranty subskrypcyjne oferowane będą nieodpłatnie, co jak była mowa 

wcześniej, jest rozwiązaniem w miarę standardowym w toku systemów opcyjnych. Należy jednak 

zauważyć, że w praktyce tylko pierwsze z wymienionych wyłączeń będzie zasługiwało na uwagę. 

Jakkolwiek w drugim przypadku nie obowiązują żadne ograniczenia kwantytywne, brak przesłanki 

odpłatności występować będzie jedynie na etapie nabycia prawa do warrantu subskrypcyjnego. Nato-

miast wykonaniu drzemiącego w nim prawa towarzyszy co do zasady wymóg uiszczenia ceny wyko-

nania opcji, którą w tym przypadku będzie cena emisyjna akcji opcyjnych. 

 Niespełnienie warunków publicznego proponowania z art. 3 ust. 1 OfertaPublU przesądza ex 

lege o całkowitym wyłączeniu zastosowania przepisów ustawy o ofercie, co jest uzasadnione przez 

wzgląd na celowościowo-funkcjonalny sens istnienia ram prawnych rynku kapitałowego. W takim 

scenariuszu, propozycja objęcia warrantów subskrypcyjnych ma charakter oferty niepublicznej (tzw. 

private placement) i odbywa się zgodnie z przepisami k.s.h. Wyjątek ten wyznacza, podobnie jak w 

ustawodawstwie unijnym (zob. pkt. 4.3.3 oraz 4.3.4), pierwszy, „najwyższy” krąg wyłomów w syste-

mie rynku kapitałowego związany z instytucją programu opcji menedżerskich.
1234

  

9.2.2.2. Brak obowiązku przeprowadzenia oferty publicznej 

 Kolejny zakres wyłączeń dotyczy sytuacji, w której przyznanie opcji menedżerskich spełnia 

przesłanki publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, lecz uchylona jest koniecz-

ność przeprowadzenia publicznej oferty, co następuje na zasadzie wyjątku od imperatywnej normy art. 

3 ust. 2 OfertaPublU. Sytuacja taka, opisana normatywnie w art. 3 ust. 5 OfertaPublU, obejmuje pro-

ponowanie przez spółkę-emitenta nabywania lub wydawanie akcji co najmniej stu osobom lub nie-

oznaczonemu adresatowi w celu realizacji posiadaczy innych papierów wartościowych spółki-

emitenta uprawniających do nabycia tych akcji (np. warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamien-
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 Pod rządami PrPapW kilka wyjątków od publicznego obrotu papierami wartościowymi związanych było 

z proponowaniem nabywania papierów wartościowych skierowanym do pracowników spółki. Chodzi o (i) udo-
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narodowych funduszach inwestycyjnych; (iii) proponowania nabycia akcji spółki powstałej z przekształcenia 

przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, jeżeli stronami umów byli pracownicy 
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cia akcji spółki z siedzibą poza terytorium RP, będącej emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do 

obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, jeżeli propozycja jest skierowana do pracowników spółki od niej 

zależnej z siedzibą w Polsce (art. 2 ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 10 PrPapW). 
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 Należy jednak zasygnalizować, że odmiennej kwalifikacji będzie wymagała sytuacja, kiedy akcje spółki–

emitenta wdrażającej program motywacyjny będą już wcześniej dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

(zob. pkt 9.2.5). 
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nych i z prawem pierwszeństwa), dokonywane w dowolnej formie i w dowolny sposób. Na gruncie 

legis latae, stypizowane powyżej publiczne proponowanie nabycia lub wydawanie akcji nie łączy się z 

obowiązkiem sporządzenia publicznej oferty w dwóch przypadkach. 

 Pierwszy z nich ma miejsce, jeżeli termin realizacji praw do nabycia akcji ucieleśnionych w 

papierach wartościowych wymiennych na akcje przypada najwcześniej po upływie dwunastu miesięcy 

od dnia ich przydziału. Ratio legis takiego rozwiązania to względne uelastycznienie emisji papierów 

wartościowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka nadużywania krótkoterminowych emisji 

papierów wartościowych „wymiennych” w celu obchodzenia obowiązku prospektowego obejmujące-

go oferowanie nabycia akcji na rynku kapitałowym.
1235

 

 Natomiast drugi wyjątek przewidziany w art. 3 ust. 5 OfertaPublU zachodzi, gdy w związku z 

ofertą publiczną papierów wartościowych ucieleśniających prawo nabycia akcji został sporządzony, 

zatwierdzony przez KNF, a następnie udostępniony do publicznej wiadomości prospekt emisyjny. 

 Należy przyjąć stanowisko, że pierwsze z omówionych wyłączeń spełnia założenia konstruk-

cyjne przyznawania opcji nabycia akcji w ramach programu opcji menedżerskich. Przemawia z tym 

zwłaszcza długoterminowy charakter oferowania akcji nabywanych w wykonywaniu opcji oraz fakt, 

że chodzi o sytuację, kiedy prospekt emisyjny w ogóle nie został sporządzony w związku z przyzna-

niem papierów wartościowych „wymiennych” (argumentum a contrario z art. 3 ust. 5 OfertaPublU). 

Jak była mowa, minimalny okres nabywania uprawnień z opcji menedżerskich powinien wynosić ok. 

trzech lat. Termin jednego roku, stanowiący próg minimalny dla pierwszego wariantu instytucji z art. 

3 ust. 5 OfertaPublU, wpisuje się zatem w naturę przyznawania praw nabycia akcji na przestrzeni kil-

ku lat i pod warunkiem spełniania określonych kryteriów ekonomicznych i indywidualnych, przy jed-

noczesnym zwolnieniu wydawania akcji obejmowanych w wykonaniu opcji z obowiązku przeprowa-

dzenia oferty publicznej. Regulacja ta ma więc fundamentalną wagę w zakresie formalnego odciążenia 

spółek na etapie wydawania akcji opcyjnych poprzez uchylenie wszelkich obowiązków, które prawo 

rynku kapitałowego wiąże z instytucją oferty publicznej. Należy jednak zauważyć, że analizowane 

unormowanie stanowi o wyłączeniu obowiązku przeprowadzenia publicznej oferty na etapie propo-

nowania nabycia lub wydawania akcji spółki-emitenta. Z uwagi na powyższe konieczne jest kontynu-

owanie rozważań w kontekście przyznawania papierów wartościowych stanowiących nośniki opcji 

nabycia akcji, jak również w zakresie problematyki dopuszczenia akcji opcyjnych do obrotu na rynku 

regulowanym. 

9.2.2.3. Zwolnienie z obowiązku prospektowego w razie oferty publicznej 

 Dotychczas omówiono przypadki, gdy przyznawanie papierów wartościowych w związku z 

programem opcji menedżerskich nie spełniało przesłanek publicznego proponowania papierów warto-

ściowych z art. 3 ust. 1 OfertaPublU oraz, gdy ich spełnienie nie wiązało się z koniecznością przepro-

wadzenia oferty publicznej, sprecyzowanych w art. 3 ust. 5 OfertaPublU. Należy więc poświęcić uwa-

gę sytuacji, gdy dochodzi do publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w sposób 

aktualizujący wymóg sporządzenia oferty publicznej, co wiąże się, co do zasady, z obowiązkiem pro-

spektowym z art. 7 ust. 1 OfertaPublU. Zgodnie z tym przepisem oferta publiczna lub dopuszczenie 

                                                 
1235

 Zob. K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009, art. 3, Nb 12. 
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papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyj-

nego, zatwierdzenia go przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Unormowa-

nie dotyczy zatem każdej oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 OfertaPublU, poza wyjątkami 

sprecyzowanymi enumeratywnie w art. 7 ust. 2–5 OfertaPublU.
1236

 

 Z perspektywy problematyki niniejszej pracy szczególny walor należy przyznać normie art. 7 

ust. 3 pkt 5 lit. d OfertaPublU, zwalniającej z obowiązku prospektowego w przypadku oferty publicz-

nej obejmującej wyłącznie proponowanie nabycia lub wydawanie papierów wartościowych spółki-

emitenta, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, przez tę spół-

kę lub jej jednostkę powiązaną aktualnym lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom spółki 

lub jednostki powiązanej. Spełnienie powyższych warunków umożliwia spółce uniknięcie sporządza-

nia prospektu emisyjnego, przedstawiania go KNF celem zatwierdzenia oraz podawania go do pu-

blicznej wiadomości. Niemniej, stosownie do art. 7 ust. 3 in principio OfertaPublU, obowiązek pro-

spektowy zostaje zastąpiony przez wymóg przygotowania memorandum informacyjnego. 

 Zakres podmiotowy i przedmiotowy omawianego zwolnienia zostały ściśle zakreślone, a jego 

elementem szczególnym jest kierowanie oferty publicznej. Do jego przesłanek należą (i) dokonywanie 

oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 OfertaPublU; (ii) proponowanie nabycia lub wydawanie 

papierów wartościowych spółki-emitenta; (iii) dokonywanie czynności z pkt. (i) przez spółkę-emitenta 

lub jej jednostkę powiązaną; (iv) adresowanie czynności z pkt (i) do aktualnych lub byłych osób za-

rządzających lub pracowników spółki-emitenta lub jednostki powiązanej; oraz (v) uprzednie dopusz-

czenie papierów wartościowych spółki-emitenta (tj. najczęściej akcji) do obrotu na rynku regulowa-

nym. 

 W pierwszej kolejności należy odnotować, że wyłączenie obejmuje jedynie spółki, których 

papiery wartościowe zostały uprzednio dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. W konse-

kwencji poza jego zakresem pozostają rodzime spółki nienotowane na działających w Polsce rynkach 

giełdowych i pozagiełdowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 ObrIFinU, w ASO, jak również spółki z 

papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na innych rynkach regulowanych, w tym zagra-

nicznych rynkach regulowanych innych państw członkowskich UE (art. 14 ust. 2 ObrIFinU). 

 Unormowanie wprowadza również ograniczenie podmiotowe. Analizowane zwolnienie doty-

czy ofert publicznych skierowanych do pracowników oraz osób zarządzających spółki-emitenta lub 

jego jednostki powiązanej. Wykładni wymaga ustalenie znaczenia pojęć „osoby zarządzające” oraz 

„jednostka powiązana”.
1237

 Termin osoba zarządzająca nie ma charakteru normatywnego na gruncie 

OfertaPublU. Warto natomiast zauważyć, że ustawa o ofercie zdecydowanie częściej posługuje się 

określeniem „osoby wchodzącej w skład organów zarządzających emitenta” (np. art. 4 pkt 14 lit b, art. 

32 ust. 1 pkt 6, art. 62 ust. 1 pkt 2, art. 68 ust. 1 i inn. w OfertaPublU). Zasadnym jest twierdzić, że 
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 Dla zachowania jasności wywodu, bieżący jego fragment skupi się na publicznej ofercie. Kwestia do-

puszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym została potraktowana osobno w pkt. 

9.2.5. 
1237

 Jeżeli chodzi o pojęcie jednostki powiązanej uzasadnione jest odwołać się do legalnej definicji tego ter-

minu z art. 4 § 1 pkt 5 OfertaPublU. Zgodnie z przywołanym przepisem spółka powiązana to spółka kapitałowa, 

w której inna spółka dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 25 InfBieżOkresR, dla pojęcia „jednostki powiązanej” nale-

ży przyjmować znacznie z obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości, co może oznaczać RachU lub 

MSR. 
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przywołane pojęcia nie są tożsame zakresowo. Stosownie do § 10 zasad techniki prawodawczej usta-

wodawca używa jednakowych określeń dla oznaczenia jednakowych pojęć, natomiast wykorzystanie 

różnych pojęć wskazuje odmienny desygnat pojęcia bazowego. Termin „osoba zarządzająca” ma szer-

szy zakres niż „osoba wchodząca w skład organów zarządzających”. Doprecyzowanie katalogu osób 

zaliczanych do tego kręgu ułatwia definicja zakresowa terminu „osoba zarządzająca” zamieszczona w 

§ 2 ust. 1 pkt 14 lit a MemorandInfR czy § 2 ust. 1 pkt 30 lit a InfBieżOkresR.
1238

 Na gruncie legis 

latae brak jest przeciwwskazań dla odwołania się do tego przepisu, tym bardziej, że stanowi on akt 

wykonawczy ustawy o ofercie publicznej. Jednak w kontekście szerokiego zakresu omawianego poję-

cia wymaga podkreślenia, że beneficjentami programu opcji menedżerskich powinny być tylko osoby, 

których związanie z interesem spółki jest celowe i ekonomicznie uzasadnione. Wątpliwym wydaje się 

przyznawanie opcji nabycia akcji osobom, których powołanie ma charakter tymczasowy, stanowi 

sankcję wobec spółki lub ma na celu jej likwidację. 

 Analiza zakresu podmiotowego zwolnienia z obowiązku prospektowego z art. 7 ust. 3 pkt 5 

lit. d OfertaPublU nie pozostawia wątpliwości, że poza jego zakresem celowo umieszczeni zostali 

nadzorcy spółki. Prawodawca odnosi się do osób wchodzących w skład organów nadzorczych spółki 

w kilku przepisach ustawy o ofercie (np. art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 68 ust. 1, art.68a, art. 80b), oraz defi-

niuje zakres pojęcia „osoba nadzorująca” w § 2 ust. 1 pkt 15 lit a MemorandInfR bądź w § 2 ust. 1 pkt 

31 InfBieżOkresR.
1239

 Żaden z tych terminów nie został wymieniony w omawianej regulacji. Wywo-

łuje to wątpliwości odnośnie adekwatności implementacji przepisów dyrektywy prospektowej w ko-

mentowanej materii. Wyjątek od wymogu sporządzenia prospektu w art. 4 ust. 1 pkt e dyrektywy pro-

spektowej traktuje o „securities offered, allotted or to be allotted to existing or former directors or 

employees by their employer [...] or by affiliated undertaking”, przez co należy rozumieć papiery war-

tościowe oferowane, przyznawane lub mające zostać przyznane aktualnym lub byłym dyrektorom lub 

pracownikom spółki lub spółki powiązanej. Przyjęta przez polskiego prawodawcę wykładnia pojęcia 

„director” wywołuje wątpliwości. W prawodawstwie UE omawiany termin ma raczej jednoznaczną 

konotację, określając zazwyczaj członków władz spółki (representatives of the company), z uwzględ-

nieniem członków nadzoru, w odróżnieniu od pracowników (employees). Różnice podyktowane od-

miennościami w strukturach organów spółek nie mają w tym przypadku znaczenia, gdyż członków 

rady dyrektorów dzieli się na dyrektorów zarządzających i niezarządzających (tj. nadzorujących) w 

modelu monistycznym oraz członków zarządu i rady nadzorczej w modelu dualistycznym. Podobny 

wniosek wypływa również z definicji legalnej terminu „dyrektor” w art. 2 ust. 1 zalecenia 

2004/913/WE, gdzie pod pojęciem tym rozumie się członków organu administracyjnego, zarządzają-

cego lub nadzorującego spółkę. Nie wydaje się przy tym, aby celem art. 4 ust. 1 pkt e dyrektywy pro-

spektowej było tworzenie normy materialnej z dziedziny ładu korporacyjnego mającej na celu wyklu-
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 Na potrzeby rozporządzenia o memorandum oraz o informacjach bieżących i okresowych w przypadku 

spółki–emitenta za osoby zarządzające uznaje się osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w 

szczególności: członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administracyjnego, osobę pełniącą obowiązki 

członka zarządu, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępo-

waniu upadłościowym lub likwidatora. 
1239

 Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 15 lit a MemorandInfR w przypadku spółki–emitenta mianem osoby nadzo-

rującej określa się członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu admi-

nistrującego lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego 

działania. 
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czenie członków organów nadzorujących. Reasumując, można odnieść wrażenie, że polski ustawo-

dawca bez szczegółowego uzasadnienia wykluczył poza zakres analizowanego zwolnienia osoby ak-

tualnie lub poprzednio nadzorujące spółkę, jak również byłe osoby zarządzające. 

 Podczas omawiania przesłanek zwolnienia z obowiązku prospektowego z art. 7 ust. 3 pkt 5 lit 

d OfertaPublU nie mogą ujść uwadze unormowania dla niego alternatywne. Warto bowiem odnoto-

wać, że art. 7 ust. 3 OfertaPublU, przewidujący wyjątki od obowiązku prospektowego, ustanawia inne 

przypadki stosownego zwolnienia jedynie w zależności od pułapu wartości emisji papierów warto-

ściowych. Jest to więc wyłączenie obwarowane mniejszą ilością przesłanek, gdyż oparte o jedno kry-

terium stricte przedmiotowe. W tym sensie, sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do pu-

blicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie jest wymagane w przypadku oferty publicznej doty-

czącej papierów wartościowych, których wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny sprze-

daży, stanowi mniej niż 100.000 euro (art. 7 ust. 3 pkt 4 OfertaPublU) lub mniej niż 2.500.000 euro, w 

dniu ustalenia cen (art. 7 ust. 3 pkt 6 OfertaPublU).
1240

 W obu przypadkach podane wartości oblicza 

się sumując cenę emisyjną lub cenę sprzedaży wszystkich papierów wartościowych będących przed-

miotem oferty publicznej w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających konkretne oferowanie. Wy-

nika z tego, że skutki wyłączenia osób nadzorujących spółkę poza zakres zwolnienia z art. 7 ust. 3 pkt 

5 lit d OfertaPublU mogą zostać zniwelowane zwłaszcza na gruncie art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy. 

9.2.2.4. Obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego 

9.2.2.4.1. Memorandum informacyjne w przypadku oferty publicznej kierowanej do aktual-

nych lub byłych osób zarządzających lub pracowników 

 Opisane zwolnienia z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez 

KNF oraz udostępnienia do publicznej wiadomości nie pozbawiają inwestorów informacji na temat 

oferowanych papierów wartościowych, lecz modyfikują jej źródło oraz zakres. Przepis art. 7 Oferta-

PublU zawiera odesłanie do art. 38–40 ustawy, zastępując tym samym obowiązek prospektowy obo-

wiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego.
1241

 W przypadku zwolnienia opartego o kryte-

rium podmiotowe z art. 7 ust. 3 pkt 5 lit d (tj. oferta kierowana do aktualnych lub byłych osób zarzą-

dzających lub pracowników), spółka-emitent lub właściciel wprowadzanych papierów wartościowych 

(wprowadzający) powinien przygotować memorandum informacyjne w formie jednolitego dokumentu 

oraz udostępnić je do wiadomości zainteresowanych inwestorów (art. 39 ust. 1 OfertaPublU). Memo-

randum z art. 39 OfertaPublU jest dokumentem odmiennym od memorandum stypizowanego w art. 38 

tej samej ustawy. W tym przypadku memorandum nie jest przekazywane Komisji celem zatwierdze-

nia, nie musi być sporządzane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, jak również nie istnieje obowią-
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 Zważywszy, że instytucje z art. 7 ust. 3 pkt 4 oraz 6 OfertaPublU różnią się jedynie wartością oferty pu-

blicznej, na gruncie legis latae pierwsze zwolnienie ma charakter bezprzedmiotowy, gdyż jest konsumowane 

przez drugie. 
1241

 Należy dodać, że na mocy art. 39 ust. 3 OfertaPublU obowiązek sporządzenia memorandum informacyj-

nego został wyłączony w sytuacjach określonych w art. 7 ust. 3 pkt 1–4 oraz w art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. e ustawy, 

spośród których z perspektywy niniejszej pracy na szczególną uwagę zasługuje przypadek, gdy oferta publiczna 

dotyczy papierów wartościowych, których wartość liczona łącznie z innymi papierami wartościowymi będącymi 

przedmiotem oferty publicznej w okresie poprzedzających ją dwunastu miesięcy stanowi mniej niż 100 tys. euro 

(art. 7 ust. 3 pkt 4 OfertaPublU). 
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zek złożenia wniosku o stwierdzenie jego równoważności z prospektem emisyjnym pod względem 

formy i treści. Memorandum powinno zawierać informacje prawdziwe, rzetelne i kompletne, oraz 

zostać sporządzone w języku polskim (art. 39 ust. 2 w zw. z art. 22 i art. 40 ust. 1 OfertaPublU). Po-

nadto, wszelkie informacje dotyczące papierów wartościowych przyznawanych w ramach programu 

opcji menedżerskich, udostępniane przez spółkę-emitenta, instytucję wprowadzającą lub inne podmio-

ty działające w imieniu lub na ich zlecenie w  d o w o l n y  s p o s ó b  i  f o r mi e  muszą być zgodne z 

informacjami zawartymi w memorandum informacyjnym (art. 50 w zw. z art. 39 ust. 2 OfertaPublU). 

Oznacza to, że treść wszystkich dokumentów składających się program opcyjny musi odpowiadać 

informacjom zamieszczonymi w memorandum i vice versa. 

 Podmiot sporządzający memorandum ma obowiązek wskazać sposób, termin udostępnienia 

oraz tryb aktualizacji zamieszczonych w nim informacji, jak również jego termin ważności (art. 40 w 

zw. z art. 39 OfertaPublU). W tym ostatnim aspekcie uwidacznia się kolejne uelastycznienie emisji 

papierów wartościowych w trybie memorandum informacyjnego. W związku z brakiem normatyw-

nych ograniczeń, termin ważności memorandum może wynieść kilka lat, co zazwyczaj będzie miało 

miejsce właśnie w przypadku systemów wynagrodzeń odroczonych. Dla kontrastu, termin ważności 

prospektu emisyjnego wynosi dwanaście miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do pu-

blicznej wiadomości (art. 49 ust. 1 OfertaPublU), co prakseologicznie uniemożliwia konstruowanie 

wieloletnich programów emisji papierów w tym trybie. 

 Szczegółowy zakres treści memorandum informacyjnego wymaganego w przypadku art. 7 ust. 

3 pkt 5 lit. d OfertaPublU reguluje rozdział 5 rozporządzenia z 6.7.2007 r. ws. szczegółowych warun-

ków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz 

art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
1242

 Ustanowione przez ustawodawcę 

wymogi sprawiają, że memorandum stanowi źródło praktycznie kompletnych informacji na temat 

danej emisji papierów wartościowych. Jakkolwiek przytaczanie treści §§ 52–54 MemorandInfR nie 

wydaje się celowe, warto zwrócić uwagę na elementy związane bezpośrednio z programem opcji me-

nedżerskich. 

 Memorandum powinno szczegółowo określać rodzaj, liczbę oraz łączną wartość emitowanych 

papierów wartościowych. Powyższy obowiązek dotyczy zarówno papierów wartościowych będących 

materialnymi „nośnikami” opcji, jak również akcji nabywanych w wykonaniu prawa opcji. Kolejny 

wymóg dotyczy wskazania ceny emisyjnej (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo 

opisu podstawowych czynników mających na nią wpływ oraz zasady jej ustalenia. Natomiast w przy-

padku braku ceny emisyjnej należy zamieścić informację na temat zmian w kapitałach własnych emi-

tenta, jakie nastąpią w wyniku wydania akcji. Jest poza dyskusją, że w przypadku systemu wynagro-

dzeń kapitałowych opartych na opcjach zachodzić będzie potrzeba wskazania ceny papieru warto-

ściowego stanowiącego „nośnik” opcji bądź sposobu jej ustalenia, jak również metody obliczenia ceny 

emisyjnej akcji opcyjnych. Istotnym elementem części memorandum dotyczącej danych o emisji jest 

wskazanie kryteriów i warunków, jakie muszą spełniać osoby uczestniczące w programie opcji mene-

dżerskich oraz podstawowych warunków umów, na podstawie których są im przydzielane papiery 
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 Wymogi w zakresie treści memorandum równoważnego prospektowi emisyjnemu (art. 38 OfertaPublU) 

ustanawia rozporządzenie WE nr 809/2004. 
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wartościowe. Należy również wskazać prawa z oferowanych papierów wartościowych oraz wszelkie 

ograniczenia w ich przenoszeniu, jak również przewidziane świadczenia dodatkowe ich nabywców na 

rzecz emitenta, a także zastrzeżonych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez 

nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień. 

Memorandum powinno szczegółowo określać zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościo-

wych.
1243

 Wymagane są również informacje, czy spółka-emitent będzie udzielała pożyczek, dokony-

wała zaliczkowych wypłat, ustanawiała zabezpieczenia, jak również czy w innej formie, bezpośrednio 

lub pośrednio, będzie finansowała nabycie lub objęcie emitowanych przez siebie akcji. 

 Spółka-emitent powinna również wskazać w memorandum miejsce i sposób udostępnienia 

dokumentów korporacyjnych emitenta, obejmujących w szczególności odpis z właściwego rejestru, 

uchwały właściwego organu stanowiącego spółki o emisji papierów wartościowych w drodze oferty 

publicznej, aktualny tekst statutu spółki, regulamin lub inny dokument określający zasady propono-

wania nabycia lub wydania papierów wartościowych osobom uprawnionym oraz listę osób uprawnio-

nych lub zasady jej ustalenia, opinię zarządu spółki uzasadniającej wyłączenie albo ograniczenie pra-

wa poboru, o której mowa w art. 433 § 2 k.s.h., oraz, w razie umowy z subemitentem opinię rady nad-

zorczej w tej materii, uchwały walnego zgromadzenia spółki niebędącej spółką publiczną w sprawie 

upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji, których dotyczy memorandum, w depozycie 

papierów wartościowych (§ 54 pkt 2 MemorandInfR).
1244

  

9.2.2.4.2. Memorandum informacyjne w przypadku oferty publicznej dotyczącej papierów 

wartościowych, których wartość nie przekracza 100.000 euro 

 Nie do końca jasna jest regulacja dotycząca obowiązku sporządzenia memorandum informa-

cyjnego w przypadku oferty publicznej spełniającej przesłanki z art. 7 ust. 3 pkt 4 OfertaPublU, czyli 

dotyczącej papierów wartościowych, których wartość, liczona według ich ceny emisyjnej lub ceny 

sprzedaży, stanowi mniej niż 100.000 euro. Przepis art. 38 ust. 1 OfertaPublU nie nakazuje w tej sytu-

acji przygotowania memorandum równoważnego z prospektem emisyjnym, a art. 38 ust. 3 OfertaPu-

blU bezpośrednio wyłącza powinność składania wniosku w tym przedmiocie. Jednocześnie z ostatnie-

go zdania art. 38 ust. 3 OfertaPublU wynika brak konieczności korzystania pośrednictwa firmy inwe-

                                                 
1243

 W tym m.in. informacje na temat (i) osób, którym przyznawane są papiery wartościowe; (ii) terminów 

otwarcia i zamknięcia przydziału papierów wartościowych; (iii) zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz 

terminu związania zapisem; (iv) zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedoko-

nania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej; (v) informacji o uprawnieniach zapisują-

cych się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być 

spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne; (vi) terminów i szczegółowych zasad przydziału papierów warto-

ściowych; (vii) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot; (viii) przypadków, w któ-

rych oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia; (ix) sposobu i formy 

ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot; oraz (x) 

sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu (§ 54 ust. 1 pkt 11 Me-

morandInfR). 
1244

 Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1 i 2 OfertaPublU w przypadku gdy spółka–emitent lub wprowadzający nie 

wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z art. 40 albo z art. 39 w zw. z art. 48 OfertaPublU 

w zakresie zamieszczania informacji przez odesłanie, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas 

określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod 

uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 

1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 
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stycyjnej „w przypadku sporządzenia memorandum informacyjnego w odniesieniu do oferty publicz-

nej spełniającej przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4”. Wątpliwa byłaby jednak interpretacja 

tej normy zmierzająca w kierunku potwierdzenia generalnego obligu opracowania memorandum w 

przypadku oferty publicznej o wartości nieprzekraczającej 100.000 euro. Nie może bowiem ujść uwa-

dze wyeliminowanie wymogu sporządzenia oraz udostępnienia memorandum informacyjnego spełnia-

jącego przesłankę z art. 7 ust. 3 pkt 4, unormowane w art. 39 ust. 3 OfertaPublU. 

9.2.2.4.3. Memorandum informacyjne w przypadku oferty publicznej, której wartość nie 

przekracza 2.5 mln euro 

 Zasady dotyczące memorandum informacyjnego w przypadku oferty publicznej, której war-

tość nie przekracza 2.5 mln euro (art. 7 ust. 3 pkt 6 OfertaPublU) zostały określone w art. 41–44 Ofer-

taPublU. Spółka-emitent lub wprowadzający są zobowiązani przedłożyć dokument informacyjny KNF 

celem zatwierdzenia za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Szczegółowy zakres treści przedmioto-

wego memorandum precyzują §§ 40–50 MemorandInfR. 

 Należy zauważyć, że z teoretycznego punktu widzenia większość z ofert publicznych objętych 

zwolnieniami przewidzianymi w innych przepisach (a więc np. omawiane wcześniej art. 7 ust. 3 pkt 3 

oraz art. 7 ust. 3 pkt 5 lit d OfertaPublU) może spełniać przesłankę wartości emisji z art. 7 ust. 3 pkt 6 

OfertaPublU. Uwzględniwszy powyższe należy argumentować, że sytuacje te mają charakter autono-

miczny, o czym przekonuje siatka krzyżowych wyłączeń przewidzianych w przepisach określających 

tryb postępowania z memorandum informacyjnym dotyczących oferty publicznej z art. 7 ust. 3 pkt 6 

ustawy. 

9.2.3. Brak obowiązku pośrednictwa firmy inwestycyjnej 

 Obrót instrumentami finansowymi w zorganizowanym systemie obrotu wiąże się z konieczno-

ścią korzystania z usług firmy inwestycyjnej, czyli domu maklerskiego, banku prowadzącego działal-

ność maklerską lub zagranicznej firmy inwestycyjnej bądź innych podmiotów prowadzących w Polsce 

działalność maklerską (zob. art. 3 pkt 33 ObrIFinU). Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ObrIFinU dokony-

wanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na jej podstawie wymaga pośrednictwa 

firmy inwestycyjnej. Sens takiego wymogu wynika z konieczności zapewnienia procesom oferowania 

papierów wartościowych i dopuszczania ich do zorganizowanego systemu obrotu najwyższego po-

ziomu profesjonalizmu i rzetelności, co powinien zapewniać właśnie udział instytucji finansowej wy-

konującej powyższe czynności zawodowo. 

 Niemniej, specyfika przyznawania papierów wartościowych w ramach programów opcji me-

nedżerskich uwidacznia się również na tym odcinku. Na gruncie legis latae przymus pośrednictwa 

firmy inwestycyjnej nie obowiązuje m.in. w przypadku oferty publicznej, której wartość nie przekra-

cza 100.000 euro (art. 7 ust. 3 pkt 4 OfertaPublU), jak również obejmującej wyłącznie proponowanie 

nabycia lub wydawanie papierów wartościowych spółki-emitenta, której papiery wartościowe są do-

puszczone do obrotu na rynku regulowanym, przez tę spółkę lub jej jednostkę powiązaną aktualnym 

lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom spółki lub jednostki powiązanej (art. 7 ust. 3 pkt 
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5 lit. d OfertaPublU).
1245

 W tym przypadku należy ponownie podkreślić ograniczony zakres tej regula-

cji, adresowanej jedynie do spółek z papierami wartościowymi dopuszczonymi uprzednio do obrotu 

na rynku regulowanym. 

 Niezależnie od powyższego należy odnotować, że przez względy natury funkcjonalnej oraz w 

zależności od zakres podmiotowego i przedmiotowego programu opcji menedżerskich, objawiających 

się zwłaszcza w liczbie osób uprawnionych i wielkości emisji, pośrednictwo instytucji finansowej (np. 

domu maklerskiego) może okazać się wskazane dla jego płynnej i profesjonalnej realizacji. Zawierana 

w tym przypadku mowa o pośrednictwo inwestycyjne należy do jednego z kluczowych obligacyjnych 

stosunków prawnych na rynku kapitałowym. Podstawą relacji kontaktowej pomiędzy spółką-

emitentem a pośredniczącą instytucją finansową jest stypizowana normatywnie tzw. umowa o ofero-

wanie instrumentów finansowych (umowa emisyjna).
1246

 W jej ramach, zgodnie z art. 72 ust. 1 ObrI-

FinU, firma inwestycyjna zobowiązuje się do pośrednictwa m.in. w proponowaniu przez emitenta 

nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w zbywaniu tych papierów. Instytucja finansowa 

pełni rolę p o d mi o t u  o f e r u j ą c e g o , mającego na celu „wyręczenie” emitenta w procesie oferowa-

nia papierów wartościowych wobec uczestników programu opcji menedżerskich.
1247

 W tej sytuacji 

większość oświadczeń składanych przez osobę uprawnioną w trakcie nabywania warrantów subskryp-

cyjnych, a następnie wykonywania praw w nich inkorporowanych i następnie nabywania akcji na tej 

podstawie będzie składanych wobec tego właśnie podmiotu.
1248

  

9.2.4. Wyłączenie obowiązku dematerializacji 

 Jednym z kanonów obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym jest ich obligato-

ryjna dematerializacja, w ramach której papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, lecz istnieją 

w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych od chwili ich rejestracji w depozycie papie-

rów wartościowych.
1249

 Zakresem obligatoryjnej dematerializacji objęte są papiery wartościowe sta-

                                                 
1245

 Z uwagi na zakres przywołanej normy, przewidziane w art. 38 ust. 3 OfertaPublU wyłączenie pośrednic-

twa firmy inwestycyjnej w przypadku sporządzania memorandum informacyjnego w odniesieniu do oferty pu-

blicznej spełniającej przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy, można uznać za superfluum usta-

wowe. 
1246

 Typologię umów zawieranych na rynku kapitałowym przedstawia A. Chłopecki [w:] System Prawa Pry-

watnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 936 i n., Nb 472 i 

n. Tam również szerzej na temat umowy emisyjnej, zob. tamże, s. 979–980, Nb 535–537. Zob. M. Romanowski 

[w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. W.J. Katnera, Warsza-

wa 2010, § 22, s. 543–553, Nb 17–29. 
1247

 Takie rozwiązanie przyjęto przykładowo w memorandum informacyjnym TVN S.A. z 19.12.2006 r. 
1248

 Umowa o oferowanie powinna być zawarta w formie pisemnej, a gdy jest zawierana z klientem detalicz-

nym, co będzie miało miejsce w relacji z uczestnikami programu opcji menedżerskich, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności (art. 72 ust. 2 ObrIFinU). Warto dodać, że pośrednictwo firmy inwestycyjnej będzie tak 

czy inaczej konieczne, jeżeli papiery wartościowe wydawane w ramach programu będą miały formę zdemateria-

lizowaną. Dematerializacja wiąże się z obowiązkiem prowadzenia przez wspomnianą instytucję rachunku papie-

rów wartościowych dla ich posiadacza. 
1249

 Zagadnienie dematerializacji papierów wartościowych doczekało się licznych opracowań w piśmiennic-

twie, stąd pozostaje odesłać do szczegółowej literatury przedmiotu. Z najważniejszych pozycji, zob. A. Chłopec-

ki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 

2006, s. 874–886, Nb 399–410; L. Sobolewski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierów warto-

ściowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 1043–1059, Nb 13–28; L. Sobolewski, M. Michalski, 

[w:] S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2004, s. 958–989; J. Jastrzębski, Pojęcie 

papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa 2009, s. 267–322. Praktyczne aspekty mechanizmu 
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nowiące przedmiot oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jak również 

wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, oraz te emitowane przez Skarb Państwa lub NBP 

(art. 5 ust. 1 ObrIFinU). Brak tradycyjnej, papierowej formy papieru wartościowego mogą przewidy-

wać również leges speciales określające zasady ich emisji. Papiery wartościowe podlegające demate-

rializacji są objęte wymogiem rejestracji w depozycie papierów wartościowych na podstawie umowy 

zawartej przez ich emitenta z KDPW. Jeżeli spółka niepubliczna zamierza zarejestrować akcje lub 

prawa do akcji w depozycie papierów wartościowych, warunkiem koniecznym zawarcia umowy o 

rejestrację jest wcześniejsze upoważnienie zarządu przez walne zgromadzenie wyrażone w formie 

uchwały (art. 5 ust. 8 ObrIFinU). Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z 

chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będą-

cej posiadaczem tego rachunku (art. 7 ust. 1 ObrIFinU). Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadają-

cemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do i m i e n n e go  ś w i a d e c t wa  d e p o z y -

t o we g o  oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (art. 328 § 8 

oraz art. 406
3
 § 2 k.s.h.). 

 Należy jednak podkreślić, że oblig dematerializacji może nie znaleźć zastosowania wobec 

papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej niepodlegających dopuszczeniu do 

obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzanych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu. W 

tych przypadkach prawodawca przyznał emitentowi kompetencję do podjęcia decyzji w tej materii 

(art. 5 ust. 3 pkt. 1–2 ObrIFinU). Z drugiej strony, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi przy-

znaje możliwość fakultatywnej dematerializacji papierów wartościowych, które zgodnie z odrębnymi 

przepisami dotyczącymi emisji tych papierów, mogą nie mieć formy dokumentu, co dotyczy np. war-

rantów subskrypcyjnych (zob. art. 5a ust. 1 ObrIFinU). 

9.2.5. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 

 Problematyka dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
1250

 

prezentuje szczególną doniosłość w kontekście programów opcji menedżerskich. Czynność ta jest 

                                                                                                                                                         
dematerializacji omawia M. Goszczyk, Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 

k.s.h., Warszawa 2009, art. 440, Nb 26–31. 
1250

 Zasady dotyczące wprowadzania papierów wartościowych do systemu zorganizowanego obrotu są 

przedmiotem unormowania dyrektywy 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 28.5.2001 r. ws. 

dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych 

papierów wartościowych, które podlegają publikacji. Dyrektywa ustanawia warunki odnośnie akcji i dłużnych 

papierów wartościowych będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku giełdo-

wym.Zgodnie z nimi wszystkie akcje powinny być „swobodnie” negocjowalne (freely negotiable), co oznacza, 

że ich zbywalność nie może być ograniczona, obrót nimi jest swobodny oraz odbywa się przy udostępnieniu 

inwestorom wszystkich niezbędnych informacji. (art. 46 ust. 1 i 2 w zw. z art. 54 dyrektywy 2001/34/WE). Po-

nadto, zgodnie z art. 59 dyrektywy 2001/34/WE, obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierw-

szeństwa objęcia akcji (tzw. obligacje z warrantami) mogą zostać dopuszczone do publicznego obrotu jedynie, 

gdy odnośne akcje są uprzednio notowane na tej samej giełdzie papierów wartościowych lub na innym regulo-

wanym, stałym i uznawanym otwartym rynku lub też są na nich równocześnie dopuszczane do obrotu. Jest to 

jednak norma semiimperatywna i unijny prawodawca przyznał państwom członkowskim swobodę odstąpienia 

od tej reguły pod warunkiem, że posiadacze przedmiotowych obligacji posiadacze będą mieli dostęp do wszel-

kich informacji koniecznych do wyrobienia sobie opinii na temat wartości akcji, do których odnoszą te papiery 

wartościowe. Warto odnotoważ, że w oryginalnej wersji językowej dyrektywa posługuje się pojęciem „admis-

sion of securities to official stock exchange listing”, co pod rządami PrPapW było tłumaczone jako „dopuszcze-
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związaną z publicznym proponowaniem nabycia papierów wartościowych, gdyż zazwyczaj obowiąz-

kiem sporządzenia prospektu bądź memorandum informacyjnego objęta jest oferta publiczna oraz 

dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Niemniej w niektórych sy-

tuacjach działania te mają wobec siebie charakter autonomiczny. Nie można bowiem wykluczyć, że 

papiery wartościowe będą przedmiotem oferty publicznej, lecz nie będą podlegać dopuszczeniu do 

obrotu na rynku regulowanym (por. art. 5 ust. 3 pkt 1 ObrIFinU). Możliwa jest też sytuacja, w której 

papiery wartościowe niebędące przedmiotem publicznej oferty podlegać będą dopuszczeniu do obrotu 

(zob. art. 12 pkt. 2 OfertaPublU). Jeszcze inaczej rzecz wygląda, gdy inne akcje spółki zostały już 

wcześniej dopuszczone do obrotu (zob. art. 32 ust. 5 ObrIFinU). Każda z przywołanych okoliczności 

może znaleźć zastosowanie w przypadku systemu wynagrodzeń kapitałowych opartych na opcjach w 

zależności od jego zakresu przedmiotowego i podmiotowego. Ponadto, nie może ujść uwadze, że w 

ramach skonstruowanego modelu programu opcji menedżerskich występują papiery wartościowe 

dwojakiego rodzaju – najpierw instrumenty będące nośnikami materialnymi opcji, a następnie akcje 

opcyjne. Powyższe aktualizuje potrzebę przeanalizowania zagadnienie dopuszczenia do obrotu każde-

go z nich. 

 Dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu stanowi warunek sine qua non dokony-

wania na nich obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów War-

tościowych.
1251

 W tym kontekście istotną wagę spełniają przesłanki dopuszczenia instrumentów finan-

sowych do obrotu zakreślone ogólnie w rozporządzeniu z 12.5.2010 r. ws. szczegółowych warunków, 

jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na tym rynku, oraz doprecyzowane w regulaminie Giełdy i szczegółowych 

zasadach obrotu giełdowego, czego podstawę prawną stanowi art. 28 ust. 2 pkt 1 ObrIFinU. Warunki, 

które muszą zostać spełnione łącznie w przypadku dopuszczenia akcji do rynku oficjalnych notowań 

giełdowych obejmują (i) brak ograniczeń w ich zbywalności; (ii) objęcie wszystkich wyemitowanych 

akcji danego rodzaju wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych noto-

wań; (iii) odpowiednią wartość emisji;
1252

 oraz (iv) rozproszenie akcji objętych wnioskiem zapewnia-

jące płynność obrotu nimi.
1253

 Jak widać, jednym z fundamentalnych wymogów dopuszczenia instru-

mentów finansowych do obrotu giełdowego jest brak jakichkolwiek ograniczeń w ich zbywalności 

(zob. 3 ust. 1 pkt 2 regulaminu Giełdy). Natomiast jeżeli chodzi o dopuszczenie do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań papierów wartościowych konwertowalnych na akcje (tj. warrantów subskrypcyj-

                                                                                                                                                         
nie do publicznego obrotu”. Aktualnie w związku z normatywną eliminacją tego pojęcia należy się zatem posłu-

żym określeniem „dopuszczenie do zorganizowanego systemu obrotu”. „Official stock exchange listing” można 

tłumaczyć dosłownie jako „oficjalny system notowań giełdowych”, co odpowiada właśnie zaproponowanemu 

pojęciu. Na gruncie legis latae polski zorganizowany system obrotu dzieli się na rynek regulowany oraz alterna-

tywny system obrotu, a w ramach rynku regulowanego wyróżnić można rynek giełdowy i pozagiełdowy. 
1251

 Wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym składa ich emitent 

(art. 11a OfertaPublU) na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w tej materii. Natomiast uchwałę w spra-

wie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku giełdowym podejmuje zarząd giełdy w termi-

nie czternastu dni od dnia złożenia wniosku (art. 32 ust. 1 ObrIFinU). 
1252

 Iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie 

tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, powinny wynosić równowartość w złotych co najmniej 

1.000.000 euro. 
1253

 Zob. § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek ofi-

cjalnych notowań giełdowych oraz § 1 ust. 2 regulaminu Giełdy. 
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nych, obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa) to możliwość taka nie jest wykluczona pod 

warunkiem, że akcje emitowane w celu realizacji wynikających z nich uprawnień są jednocześnie 

objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na tym rynku albo są już notowane na tym samym lub na 

innym rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim (art. 

32 ust. 5 ObrIFinU). Należy mieć na uwadze, że w przypadku dopuszczenia do obrotu giełdowego 

instrumentów finansowych innych niż akcje zarząd Giełdy określa szczegółowe warunki ich wprowa-

dzenia i obrotu (§ 4 regulaminu Giełdy). Warto jednak zauważyć, że papiery wartościowe inne niż 

określone w §§ 12–17a regulaminu Giełdy
1254

 mogą zostać dopuszczone do obrotu giełdowego na 

rynku podstawowym, jeżeli iloczyn ich liczby oraz prognozowanej ceny rynkowej, a w przypadku, 

gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta wynoszą równowartość w złotych 

co najmniej 1 mln euro (§ 18 regulaminu Giełdy). Wspomniane kryterium wartości emisji lub kapita-

łów własnych emitenta, nie uchyla jednak węzłowej przesłanki braku ograniczeń w zbywalności pa-

pierów wartościowych. 

 W tym kontekście, na płaszczyźnie celowościowej wykluczona zostaje możliwość wprowa-

dzania do obrotu giełdowego na rynku regulowanym papierów wartościowych stanowiących nośniki 

opcji (np. warrantów subskrypcyjnych). Jak była mowa wcześniej, jedną z podstawowych cech in-

strumentów opcyjnych w ramach programów opcji menedżerskich jest wyłączenie możliwości prze-

noszenia praw z nich wynikających na rzecz osób trzecich, poza ewentualnie dopuszczalnym dziedzi-

czeniem. Papiery wartościowe inkorporujące prawo menedżerskiej opcji nabycia akcji nie spełniają 

podstawowych wymogów publicznego obrotu, a ich natura jest sprzeczna z podstawowymi założe-

niami swobodnej gry rynkowej rozgrywającej się na rynku regulowanym. Ich dopuszczanie do obrotu 

na rynku regulowanym kłóciłoby się z sensem ekonomicznym zorganizowanego handlu instrumenta-

mi finansowymi, zasadzającym się p ł y n n o ś c i  o b r o t u , będącej logiczną konsekwencją adekwat-

nego rozproszenia papierów wartościowych wśród inwestorów rynkowych. Można wyrazić przekona-

nie, że uzyskanie płynności obrotu papierami wartościowymi konwertowanymi na akcje, stanowiący-

mi nośniki opcji po prostu nie jest przedmiotem zainteresowania spółki wdrażającej program opcji 

menedżerskich. Niezależnie od przywołanych argumentów należy dodać, że wymóg kapitałowy rów-

nowartości 1 mln euro praktycznie i skutecznie eliminuje ambicje wprowadzania instrumentów opcyj-

nych do obrotu. W konsekwencji braku ubiegania się o dopuszczenie instrumentów opcyjnych do 

obrotu na tym odcinku przyznawania papierów wartościowych w ramach programu opcyjnego nie 

istnieje osobny wymóg sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do wiadomości publicznej 

prospektu emisyjnego (argument a contrario z art. 7 ust. 1 OfertaPublU). 

 Osobną kwestię stanowi dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nabywanych w 

wykonaniu prawa opcji. W obrębie tego zagadnienia istnieje kilka możliwych wariantów. Spółka nie-

publiczna, w przypadku której o spełnieniu przesłanki publicznego proponowania oraz wymogu prze-

prowadzenia publicznej oferty przesądziła skala uchwalonego programu motywacyjnego, a która jed-

nocześnie nie chce uzyskać statusu spółki publicznej, może zadecydować o nieubieganiu się o dopusz-

czenie emitowanych akcji opcyjnych do obrotu na rynku regulowanym. Szerszą gamę możliwości 

                                                 
1254

 Tj. inne niż prawa poboru z akcji spółki, prawa do nowych akcji spółek notowanych i nienotowanych na 

giełdzie, hipoteczne i publiczne listy zastawne) mogą zostać dopuszczone do obrotu, certyfikaty inwestycyjne 

emitowane przez fundusze inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF. 
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rodzi natomiast sytuacja, kiedy akcje będą podlegały wnioskowi o dopuszczenie do obrotu. Warunki 

programu mogą przewidywać w takiej konstelacji, że akcje będą swobodnie transferowalne od chwili 

ich nabycia albo, że będą podlegały czasowym ograniczeniem zbywalności. Ograniczenie zbywalności 

akcji można osiągnąć na kilka sposobów m.in. dzięki nadaniu im charakteru akcji imiennych. W 

pierwszym przypadku znajdzie zastosowanie standardowa procedura ubiegania się o dopuszczenie 

akcji do obrotu. Natomiast, jeżeli w warunkach programu opcji menedżerskich zostanie zastrzeżone 

ograniczenie zbywalności akcji, dopuszczenie akcji do obrotu powinno następować po upływie ogra-

niczeń. Jeżeli akcje spółki nie są notowane na giełdzie istnieje również możliwość zastrzeżenia w 

uchwale o emisji akcji, że zostają one wyemitowane i objęte przez osoby uprawnione poza obrotem 

publicznym, po czym następnie będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie ich do obrotu na rynku 

regulowanym.
1255

 Niemniej, jeżeli choćby jedna akcja spółki została już wcześniej dopuszczona do 

obrotu na danym rynku oficjalnych notować, na spółce będzie spoczywał obowiązek złożenia wniosku 

o dopuszczenie do obrotu tego samego rodzaju akcji nowych emisji, nie później niż w terminie dwu-

nastu miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji, albo – w przypadku ustanowienia ograniczeń ich 

zbywalności – w takim samym okresie od ich ustania (art. 32 ust. 6 ObrIFinU). 

 Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 OfertaPublU, papiery wartościowe objęte zatwierdzonym pro-

spektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopusz-

czeniu do tego obrotu. Obowiązek prospektowy ulega jednak wyłączeniu w określonych okoliczno-

ściach ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, po-

dobnie jak ma to miejsce w przypadku oferty publicznej. Pierwsza sytuacja pozostająca w obrębie 

problematyki niniejszej pracy dotyczy akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopusz-

czone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, jeżeli proponowanie nabycia lub wydanie tych 

akcji nastąpiło w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tej spółki, oraz 

praw do tych akcji (art. 7 ust. 4 pkt 3 OfertaPublU). Przywołane zwolnienie obejmuje więc programy 

motywacyjne, w których prawa opcji nabycia akcji zostały inkorporowane w papierach wartościowych 

(jak warranty subskrypcyjne), i w których wykonanie uprawnienia opcyjnego prowadzi do zapropo-

nowania nabycia lub wydawania akcji uczestnikom programu. Wymaga jednak podkreślenia, że wyją-

tek ten przysługuje wyłącznie spółkom, których akcje zostały uprzednio dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym, co znacznie ogranicza jego zakres podmiotowy. 

 Druga okoliczność dotyczy ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 

akcji, które stanowią mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do 

obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji, z za-

strzeżeniem ust. 4a. (art. 7 ust. 4 pkt 1 OfertaPublU). 

 Trzeci przypadek ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ze zwolnie-

niem od obowiązku prospektowego dotyczy papierów wartościowych tego samego rodzaju co inne 

papiery tego emitenta dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym, które były przed-

miotem propozycji nabycia lub były wydawane przez emitenta lub przez jednostkę powiązaną, aktual-

nym lub byłym osobom zarządzającym lub pracownikom emitenta lub tej jednostki powiązanej, a w 

przypadku akcji również praw do tych akcji i praw poboru tych akcji (art. 7 ust. 4 pkt 7 OfertaPublU). 
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 Tak np. § 10 pkt 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego MCI z 2008 r. 
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Również w tym przypadku z dobrodziejstwa unormowania mogą skorzystać wyłącznie spółki, których 

papiery wartościowe zostały wcześniej dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Natomiast jego 

zakres podmiotowy jest taki sam, jak w instytucji z art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. 4 OfertaPublU, co sprawia, że 

aktualne są tu rozważania z pkt. 9.2.2.3. 

 Istotna różnica pomiędzy trzema przywołanymi instytucjami uwidacznia się na płaszczyźnie 

obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego. Tylko w trzecim z powyższych przypadków 

dopuszczenie akcji opcyjnych do obrotu na rynku regulowanym łączy się z obowiązkiem sporządzenia 

memorandum informacyjnego o treści i zakresie omówionym w pkt 9.2.2.4 (argumentum z art. 39 ust. 

1 w zw. z art. 38 ust. 3 OfertaPublU i art. 39 ust. 3 OfertaPublU). Natomiast ubieganie się o dopusz-

czenie do obrotu nie wymaga sporządzenia prospektu ani memorandum zarówno akcji stanowiących 

mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym sa-

mym rynku regulowanym, jak i akcji spółki, której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do 

obrotu na tym samym rynku regulowanym, jeżeli proponowanie nabycia lub wydanie tych akcji nastą-

piło w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tej spółki. 

 Podczas uchwalania programu opcji menedżerskich walne zgromadzenie powinno postano-

wić, że spółka będzie ubiegać się o dematerializację akcji opcyjnych, jak również o dopuszczenie ich 

do obrotu na konkretnym rynku giełdowym w ramach rynku regulowanego. W tym celu walne zgro-

madzenie powinno upoważnić zarząd spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji w depo-

zycie papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związa-

nych z dopuszczeniem akcji do obrotu. 

 W omawianych przypadkach wprowadzenie akcji do obrotu następuje w trybie zwykłym, 

uregulowanym z § 38 regulaminu Giełdy, co oznacza brak konieczności spełnienia przesłanek wpro-

wadzania do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w trybie publicznej sprzedaży z § 39–40 

regulaminu Giełdy. Spółka-emitent zobowiązana jest wskazać kod, pod którym papiery wartościowe 

będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych.
1256

 

9.2.6. Wydanie akcji w spółce publicznej 

 W sytuacji, gdy akcje opcyjne mają postać zdematerializowaną za moment wydania dokumen-

tów akcji uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych (art. 451 § 2 zd. 2 k.s.h.). Je-

żeli akcje nie będą podlegały dematerializacji zastosowanie znajdą przepisy k.s.h. dotyczące spółek 

niepublicznych. Na zarządzie spółki publicznej spoczywa obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego 

wykazu akcji objętych w danym miesiącu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego w terminie tygo-

dnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia wydania pierwszego dokumentu akcji. 

Jeżeli w danym miesiącu nie wydano akcji w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowe-

go, zarząd zobowiązany jest zawiadomić sąd rejestrowy o tym fakcie (art. 452 § 4 k.s.h.). 
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 Zob. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, wyd. 4, Warszawa 2008, s. 267. 
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9.3. Program opcji menedżerskich z udziałem gwaranta emisji 

9.3.1. Rodzaje i charakterystyka subemisji 

 Alternatywą dla spółki wdrażającej program opcji menedżerskich jest skorzystanie z usług 

instytucji finansowej występującej w charakterze gwaranta emisji. Podstawowym celem wykorzysta-

nia mechanizmu gwarantowania dojścia emisji do skutku jest eliminacja tych cech procedury zwykłe-

go podwyższenia kapitału zakładowego, które – z perspektywy ekonomicznoprawnej – przemawiają 

za prakseologiczną nieefektywnością tego trybu dla realizacji wieloletnich programów wynagrodzenia 

motywacyjnego opartego na opcjach nabycia akcji. 

 Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa rodzaje subemisji: tzw. dystrybucyjną z art. 433 § 

3 pkt 1 k.s.h. oraz tzw. gwarancyjną z art. 433 § 3 pkt 2 k.s.h.
1257

 Subemisja dystrybucyjna przeprowa-

dzana jest w celu zaoferowania akcji dotychczasowym akcjonariuszom przez instytucję finansową 

(subemitenta) w celu wykonania przysługującego im prawa poboru. Natomiast w ramach subemisji 

gwarancyjnej nowe akcje mogą być objęte przez subemitenta, gdy akcjonariusze, którym służy prawo 

poboru nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 

tych instytucji wyklucza ich zastosowanie na potrzeby programów opcji menedżerskich. W obydwu 

przypadkach subemisja dotyczy emisji akcji, których finalnymi odbiorcami są dotychczasowi akcjona-

riusze, którym przysługuje prawo poboru akcji. Wniosek powyższy potwierdza brzmienie art. 433 § 3 

k.s.h. in principio, wyłączającego zastosowanie art. 433 § 2 k.s.h., zezwalającego na wyłączenie prawa 

poboru akcjonariuszy w interesie spółki, w razie skorzystania z instytucji subemisji. Bezdyskusyjnym 

jest zatem, że prawo poboru jest zachowane przy subemisjach unormowanych w k.s.h., co potwierdza 

się w piśmiennictwie.
1258

 

 Niemniej, ustawa o ofercie przyznaje spółkom kompetencję do skorzystania z dwóch dodat-

kowych rodzajów subemisji: inwestycyjnej i usługowej. Umowa o subemisję w prawie rynku kapita-

łowego ma na celu gwarantowanie dojścia emisji do skutku lub jej ubezpieczenie,
1259

 a podstawową 

cechą tych instytucji w prawie rynku kapitałowego jest uniezależnienie jej od prawa poboru akcjona-

riuszy. Unormowana w art. 4 pkt 12 w zw. z art. 14 OfertaPublU subemisja inwestycyjna to konstruk-

cja o charakterze obligacyjnym, w ramach której subemitent zobowiązuje się do nabycia, na własny 

rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w ofercie publicznej, na które nie 

złożono zapisów w terminie ich przyjmowania. Istota tej konstrukcji, zbliżonej funkcjonalnie do su-

bemisji z art. 433 § 3 pkt 2 k.s.h., nie jest adekwatna dla potrzeb emisji papierów wartościowych w 

ramach programu motywacyjnego. Inaczej jest jednak w przypadku subemisji usługowej stypizowanej 

w art. 4 ust. 13 w zw. z art. 4 pkt 13 OfertaPublU. 
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 Szerzej na temat subemisji dystrybucyjnej i gwarancyjnej z k.s.h., zob. M. Goszczyk, Zmiany statutu i 

kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz do art. 430–458 k.s.h., Warszawa 2009, art. 433, Nb 70–78; S. Sołtysiń-

ski, T. Sójka [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, t. III, wyd. 2, Warsza-

wa 2008, art. 433, Nb 42–51, s. 1460–1463. 
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 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, art. 433, pkt 7, s. 

933–934. 
1259

 M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 4, Nb 35–43, s. 132–135. 



 389 

9.3.2. Pojęcie i cel gospodarczy subemisji usługowej 

 W ramach subemisji usługowej spółka-emitent albo wprowadzający zawierają z subemitentem 

umowę, w której subemitent zobowiązuje się do nabycia na własny rachunek całości lub części papie-

rów wartościowych danej emisji, oferowanych mu na zasadzie wyłączności, w celu dalszego ich zby-

wania w ofercie publicznej.
1260

 Subemisja usługowa zasadza się na założeniu, że subemitent działa 

wobec nabywcy akcji (w tym przypadku – osoby uprawnionej uczestniczącej w programie opcji me-

nedżerskich) jako „sui generis pośrednik”, zastępujący spółkę-emitenta.
1261

 Umowa o subemisję to 

pactum in favore tertii (art. 393 k.c.). Subemitent nabywając nowoemitowane akcje od spółki-emitenta 

nie tylko skraca i upraszcza procedurę emisji akcji, lecz również wyręcza spółkę w czynnościach for-

malnych bądź „technicznych” związanych z praktyczną realizacją programu emisji papierów warto-

ściowych. Umowa o subemisję usługową powinna zostać zawarta przed rozpoczęciem subskrypcji 

papierów wartościowych. Subemitentem usługowym mogą być wyłącznie bank, firma inwestycyj-

na
1262

 bądź zagraniczna firma inwestycyjna lub konsorcjum tych podmiotów. Ponadto, zbywanie pa-

pierów wartościowych w wykonaniu umowy o subemisję usługową powinno odbywać się za pośred-

nictwem firmy inwestycyjnej. Umowa o subemisję usługową zawarta przez spółkę-emitenta powinna 

zapewniać możliwość zbywania przez subemitenta usługowego przysługującego mu prawa do objęcia 

papierów wartościowych bądź proponowania przez niego zbycia akcji objętych w wykonaniu wspo-

mnianego prawa.
1263

 Ustawodawca przyjął fikcję prawną, że powyższe czynności dokonywane przez 

subemitenta uznaje się za obrót pierwotny w myśl przepisów ustawy o ofercie, z zastrzeżeniem, że 

drugi przypadek obejmuje sytuacje po wpisie podwyższenia kapitału zakładowego spółki-emitenta do 

rejestru przedsiębiorców. Opisane transakcje powinny być wykonywane przez subemitenta usługowe-

go w terminach i na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyj-

nym oraz w terminie ważności tych dokumentów. W przypadku emisji akcji na spółce-emitencie za-

wierającej umowę o subemisję usługową spoczywa obowiązek uzyskania stosownego upoważnienia w 
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 Szerzej na temat subemisji usługowej w prawie polskim, zob. A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywat-

nego, t. 19. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, t. 19, s. 984–988, Nb 

544–550; M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod 

red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 570–576, Nb 54–63; M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, War-

szawa 2003, art. 4, Nb 35–43, s. 132–135 oraz art. 77, Nb 1–32, s. 424–432 (rozważania na gruncie art. 77 PrPa-

pW zachowały w dużej mierze aktualność); K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 

2009, art. 14; M. Pawełczyk, Subemisja – istota, przesłanki, funkcje, Pr. Sp. 2002, Nr 12, s. 34–40.  
1261

 M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 77, Nb 20, s. 428. 
1262

 Podmioty wchodzące w zakres pojęcia firmy inwestycyjnej w myśl art. 3 pkt 33 ObrIFinU zostały wy-

mienione w pkt. 9.2.3 in principio. 
1263

 Warto zwrócić szczególną uwagę na wpisaną przez ustawodawcę w ramy subemisji usługowej instytucję 

„prawa do objęcia akcji”, które subemitent może zbywać na zasadach obrotu pierwotnego. Prawo do objęcia 

akcji co do zasady nie ma charakteru autonomicznej instytucji materialnego prawa spółek, lecz funkcjonuje jako 

swoisty byt „przedakcyjny”, tak jak prawo zapisu na akcje. Pomimo że uprawnienie to stanowi konstrukcję ba-

zową warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ustawa nie przesądza jednoznacznie w art. 448 § 2 pkt 

2 k.s.h., że ma ono charakter zbywalny, w przeciwieństwie do papierów wartościowych przyznawanych w celu 

jego realizacji tj. obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa oraz warrantów. Również w art. 3 pkt 1 lit. b 

ObrIFinU jest mowa o papierach wartościowych reprezentujących zbywlne prawa majątkowe powstające w 

wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia „tradycyjnych” papierów wartościowych. 

Należy zatem zauważyć, że w ramach emisji usługowej ustawodawca unormował de facto zbywanie wyizolo-

wanego prawa pierwszeństwa objęcia akcji, czyli prawa poboru nieprzysługującego akcjonariuszom, lecz funk-

cjonalnie ograniczył zakres transakcji mających je za przedmiot ustanawiając fikcję obrotu pierwotnego. 
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uchwale walnego zgromadzenia, a w przypadku pozostałych papierów wartościowych przez właściwy 

organ stanowiący emitenta (art. 15 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 2 OfertaPublU). 

9.3.3. Subemisja usługowa w świetle specyfiki programu opcji menedżerskich 

 Teoretycznie brak jest przeszkód dla wykorzystania subemisji usługowej na potrzeby progra-

mu motywacyjnego opartego na opcjach kupna akcji. Należy przy tym odnotować, że subemisja usłu-

gowa umożliwia spółce wyeliminowanie etapu emisji papierów wartościowych konwertowalnych na 

akcje, zezwalając jednocześnie na konstruowanie różnego typu uprawnień opcyjnych na mniej for-

malnych zasadach, np. funkcjonujących jedynie jako znaki legitymacyjne lub uprawnienia umowne. 

Warto zauważyć, że umowy o subemisję usługową prezentowały szczególną wartość w kontekście 

programów opcyjnych do czasu implementacji do k.s.h. instytucji warunkowego podwyższenia kapita-

łu zakładowego oraz kapitału docelowego. Powyższą prawidłowość dostrzeżono już wcześniej w pi-

śmiennictwie stwierdzając, że konstrukcja subemisji ze względu na swoje cechy bywała wykorzysty-

wana do realizacji programów opcji menedżerskich i pracowniczych, gdzie instytucja finansowa pełni 

rolę powiernika, nabywającego akcje z obowiązkiem ich wydania osobom uprawnionym zgodnie z 

warunkami opcji oraz regulaminu programu.
1264

 Skonstatowano nawet, że na początkowym etapie 

praktyki polskiego rynku kapitałowego zastosowania subemisji usługowej sprowadzało się wyłącznie 

do wykorzystania w ramach tzw. programów opcji menedżerskich w spółkach publicznych.
1265

 Obec-

nie wykorzystywanie konstrukcji umowy o subemisję usługową dla realizacji programów opcji mene-

dżerskich nie jest uzasadnione wobec dostępności innych instrumentów prawnych.
1266

 

 Warto jednak zwrócić uwagę na specyficzne cechy ustawowej konstrukcji subemisji usługo-

wej oraz ocenić ich relację wobec wymogów polskich stock option plans. Trudno kwestionować, że 

charakter ekonomicznoprawny przyznawania papierów wartościowych w ramach programu opcyjnego 

nie jest całkowicie zbieżny z celem gospodarczym subemisji usługowej, której zasadniczą funkcją jest 

zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego w zamian za wynagrodzenie. Skupiając się w pierwszej kolejno-

ści na kwestii wynagrodzenia subemitenta usługowego za świadczone usługi, należy argumentować, 

że wynagrodzenie subemitenta usługowego w ramach programu opcji menedżerskich powinno przy-

brać postać kwoty zryczałtowanej, a nie prowizji od zbywanych akcji.
1267

 W tym kontekście pojawia 
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 A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskie-

go, Warszawa 2006, t. 19, s. 988, Nb 550. Szerzej zob. M. Pawełczyk, Subemisja usługowa a program opcji 

menedżerskich, Jurysta 2003, Nr 3–4, s. 50–52; M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo 

zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 575–576, Nb 63. 
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 M. Pawełczyk, Subemisja usługowa a program opcji menedżerskich, Jurysta 2003, Nr 3–4, s. 50. 
1266

 M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. 

W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 575, Nb 63. 
1267

 Jedną z podstawowych cech programu opcji menedżerskich realizowanego w ramach subemisji usługo-

wej jest modyfikacja zasad dotyczących wynagrodzenia subemitenta usługowego. Świadczenie usług na podsta-

wie umowy o subemisję usługową jest zazwyczaj czynnością odpłatną, mimo że prima facie element odpłatności 

nie stanowi essentiale negotii tej umowy. Innymi słowy, subemisja usługowa to transakcja, za którą spółka płaci 

wynagrodzenie. Przyjmuje się, że stanowi je różnica pomiędzy ceną objęcia przez niego papierów wartościo-

wych a ceną ich dalszego zbycia na rzecz osób trzecich (tzw. underwriting spread). Z uwagę na specyfikę kształ-

towania ceny akcji w oparciu o mechanizm aprecjacji wartości opcji jej nabycia wykorzystanie tej formy prowi-

zji, jako zysku subemitenta, wywołuje zasadnicze wątpliwości. Całkowity upust przyznany przez spółkę musiał-

by być bowiem na tyle znaczący, aby przy zachowaniu motywacyjnego charakteru ceny objęcia akcji przez 

menedżera, jednocześnie zawierał w sobie prowizję dla subemitenta usługowego. Metoda ukształtowania ceny 

opcji menedżerskiej kreuje również niepewność, czy faktycznie dojdzie do nabycia akcji przez osobę uprawnio-
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się pytanie o wysokość stawki wypłacanej subemitentowi usługowemu oraz który organ spółki jest 

umocowany do jej ustalenia. Jest bowiem bezdyskusyjnym, że w praktyce skorzystanie z usług sube-

mitenta podnosi koszt programu opcji menedżerskich. To stawia przed spółką istotne wyzwanie wy-

ważenia korzyści i wad omawianej instytucji. Jeżeli zadaniem subemitenta będzie nabycie wszystkich 

akcji danej emisji to, w zależności od ich ceny, transakcja ta może wymagać zaangażowania znacz-

nych środków finansowych. W przypadku, gdy dostawcą kapitału na wspomniany cel będzie sam su-

bemitent to bez wątpienia koszt obsługi takiej „pożyczki” może zwiększyć ryzyko, że realizacja pro-

gramu motywacyjnego stanie się mniej opłacalna z perspektywy interesu majątkowego spółki-

emitenta. Natomiast, wychodząc z założenia, że co do zasady to właśnie zarząd ustala wynagrodzenie 

subemitenta,
1268

 należy odnotować, że wyzwanie to jest tym trudniejsze, że pozostaje w sferze szeroko 

pojętego konfliktu interesów, w ramach którego może dość do naruszenia interesu spółki poprzez 

przyznanie subemitentowi zbyt wygórowanego ryczałtu.  

 Kolejna kwestia wymagająca rozważenia to wymóg pośrednictwa firmy inwestycyjnej w 

zbywaniu papierów wartościowych dokonywanym na podstawie umowy o subemisję usługową. Na-

kaz ten został wprowadzony pozbawioną wyjątków normą w art. 15 ust. 1 OfertaPublU. W tym sensie 

rodzi się wątpliwość, czy obowiązek pośrednictwa firmy inwestycyjnej obowiązuje również wtedy, 

gdy nie został on w ogóle ustanowiony wobec spółki-emitenta bądź wprowadzającego. Jak była mowa 

wcześniej, wyjątki od wymogu pośrednictwa firmy inwestycyjnej, ustanowione w art. 19 ust. 2 ObrI-

FinU, rozciągają się na oferty publiczne stypizowane w art. 7 ust. 3 pkt 4 oraz pkt 5 lit. c–e OfertaPu-

blU. Nakaz przewidziany w art. 15 ust. 1 OfertaPublU ma imperatywny charakter, co wskazuje, że nie 

obejmuje żadnych odstępstw. W konsekwencji, regulacja subemisji usługowej wydaje się być niesko-

ordynowana z wyłączeniami z art. 19 ust. 2 OfertaPublU, co uzasadnia tezę o jej niekompletnym 

unormowaniu, jeżeli ocena zostanie dokonana przez pryzmat ekonomicznoprawnego charakteru przy-

znawania papierów wartościowych w ramach programu opcji menedżerskich wobec rzeczywistego 

celu gospodarczego oferowania papierów wartościowych dla publiczności na rynku kapitałowym za 

pośrednictwem subemitenta usługowego. Obowiązek pośrednictwa firmy inwestycyjnej w subemisji 

usługowej jest niejako „neutralizowany” w przypadku, gdy ta sama instytucja pełni rolę subemitenta 

usługowego (np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską). W tej konstelacji dochodzi 

bowiem do „unii personalnej” subemitenta usługowego i instytucji pełniącej funkcję pośrednika finan-

sowego. Jeżeli jednak spółka-emitent zawarłaby umowę o subemisję z bankiem nieprowadzącym dzia-

łalności maklerskiej to w tym przypadku wymóg pośrednictwa firmy inwestycyjnej wiązałby się z 

podwyższeniem kosztu obsługi programu opcji menedżerskich. 

 

                                                                                                                                                         
ną, gdyż zależy od wielu czynników, jak osiągnięcie określonej wartości przez instrumenty bazowe, spełnienie 

kryteriów indywidualnych i ekonomicznych. W konsekwencji aż do chwili złożenia przez opcjobiorcę oświad-

czenia o wykonaniu prawa opcji nie byłoby jasne, czy prowizja subemitenta zostanie mu rzeczywiście wypłaco-

na oraz jaka będzie jej wysokość. W końcu, wspomniana prowizja oznaczałaby wzbogacenie subemitenta kosz-

tem uczestnika programu lub spółki. Szersze wywody na temat wynagrodzenia subemitanta usługowego przed-

stawia M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, art. 4, Nb 35–43, s. 132–135 oraz M. 

Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. W.J. Kat-

nera, Warszawa 2010, s. 571–575, Nb 56–60. 
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 Tak S. Sołtysiński, T. Sójka [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, 

t. III, wyd. 2, Warszawa 2008, art. 433, Nb 50, s. 1463. 
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9.3.4. Alternatywa dla umowy subemisji usługowej – „powiernik emisji” 

 W toku wywodu nad zaletami i wadami wykorzystania subemisji usługowej dla realizacji 

programu opcji menedżerskich należy rozważyć, czy spółkom przysługuje kompetencja do zastoso-

wania rozwiązań prawnych zbliżonych konstrukcyjnie, lecz niespełniających wszystkich przesłanek 

normatywnego typu subemisji usługowej z art. 4 ust. 13 w zw. z art. 4 pkt 13 OfertaPublU. W literatu-

rze zwraca się uwagę, że w ramach emisji niepublicznych, (tzn. niespełniających przesłanek publicz-

nego proponowania nabywania papierów wartościowych określonych w art. 3 ust. 1 OfertaPublU) 

spółka może zawrzeć umowę „noszącą znamiona umowy o subemisję w każdej postaci”, lecz z pomi-

nięciem wymogów wynikających z reżimów publicznego obrotu papierami wartościowymi i prawa 

rynku kapitałowego.
1269

 Należy się zgodzić z powyższym stanowiskiem. Autonomia spółki do zawar-

cia tego typu umowy sui generis wynika z zasady swobody umów, co wiąże się z koniecznością do-

datkowego zastrzeżenia, że wspomniany stosunek prawny nie może naruszać przepisów prawa i po-

stanowień statutu spółki. W konsekwencji, emisja i objęcie papierów wartościowych przez podmiot 

stanowiący drugą stronę analizowanej czynności prawnej, będą musiały spełnić przesłanki pozbawie-

nia akcjonariuszy prawa poboru akcji w interesie spółki. Zważywszy, że omawiana umowa ma charak-

ter nienazwany i nienormatywny, nie sposób mówić o jej jedynym właściwym modelu. Spółce przy-

sługuje kompetencja do stosunkowo elastycznego ukształtowania zakresu obowiązków i uprawnień 

pośredniczącej instytucji finansowej. Współpraca ta może więc stanowić odpowiednik emisji usługo-

wej w zakresie emisji skierowanej do osób trzecich, a więc nieprzewidzianej w k.s.h. W tym układzie 

podmiot przybiera rolę tzw. „powiernika emisji”, nabywającego papiery wartościowe, które następnie 

będą przyznawane osobom uprawnionym w toku programu opcji menedżerskich.
1270

 W piśmiennic-

twie wzmiankuje się również o subemisji komisowej, w której subemitent zbywa papiery wartościowe 

we własnym imieniu, lecz na rachunek emitenta lub wprowadzającego.
1271

 Nie jest przy tym wyklu-

czone zawężenie jego funkcji do roli prywatnego depozytu niepublicznych papierów wartościowych, 

na których wymagałyby zgody wyznaczonego organu statutowego spółki. Rozwiązanie to może zresz-

tą stanowić praktyczną receptę na doktrynalne wątpliwości dotyczące normatywnych granic możliwo-

ści ustanawiania ograniczeń zbywalności akcji.  

9.4. Zakaz nadużyć na rynku kapitałowym a program opcji menedżerskich 

9.4.1. Zakres przedmiotowy zakazu nadużyć 

 Opisane poniżej rygory w przedmiocie zakazów wykorzystywania informacji poufnych, ko-

nieczności informowania o transakcjach insiderów, jak również nakazu przestrzegania okresów za-

mkniętych, ustanowionych w art. 156–160 ObrIFinU (zob. pkt 9.4.2–9.4.3), stanowią pierwszą płasz-

czyznę systemu przeciwdziałania nadużyciom na rynku kapitałowym. Drugi poziom wspomnianego 
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 A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskie-

go, Warszawa 2006, t. 19, s. 988, Nb 550, przyp. 338; M. Pawełczyk, Subemisja – istota, przesłanki, funkcje, Pr. 

Sp. 2002, Nr 12, s. 34–40. 
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 Konstrukcja taka znalazła zastosowanie np. w § 2 ust. 1 uchwały nr 30/2008 podjętej przez walne zgro-

madzenie ALMA Market S.A. w dn. 25.7.2008 r. 
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 M. Romanowski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. 

W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 577, Nb 76. 
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reżimu wyznacza zakaz manipulacji instrumentami finansowymi (art. 39 ObrIFinU). Ograniczenia i 

wymogi sformułowane zarówno na pierwszej, jak i drugiej płaszczyźnie mają szeroko zakrojony za-

kres przedmiotowy, obejmujący najważniejsze sfery aktywności na rynku kapitałowym. Po pierwsze, 

dotyczą zachowań odnośnie do instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub którymkolwiek innym 

państwie członkowskim, zaistniałych na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego. Po 

drugie, dotyczą, niejako komplementarnie, instrumentów finansowych wprowadzonych do alterna-

tywnego systemu obrotu w Polsce (zob. art. 39 ust. 4 w zw. z art. 161a ust. 1 ObrIFinU).
1272

 

9.4.2. Informacja poufna i zakaz insider trading w programie opcji menedżerskich 

9.4.2.1. Asymetria informacyjna w spółce publicznej i „timing game” 

 Jedną z naczelnych zasad publicznego obrotu papierami wartościowymi jest zapewnienie 

wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego powszechnego dostępu do rzetelnych informacji dotyczą-

cych papierów wartościowych.
1273

 Kolejną fundamentalną dyrektywą zorganizowanego obrotu jest 

skierowany do emitentów nakaz równego (a ściślej: jednakowego) traktowania w takim samych oko-

licznościach posiadaczy papierów wartościowych tego samego rodzaju (art. 20 OfertaPublU). W tym 

kontekście tematyka wykorzystania informacji poufnych
1274

 przez członków władz spółki i manipula-

cji instrumentami finansowymi stanowi jeden z centralnych problemów na płaszczyźnie realizacji 

uprawnień opcyjnych przyznawanych w toku programów opcji menedżerskich. Osoby zarządzające 
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wowe problemy regulacji prawnej oraz pojęcie informacji poufnej i insidera, HUK 2007, Nr 1, s. 49–126; M. 

Górecki, Informacje poufne na rynku kapitałowym – obowiązki, procedury, sankcje, HUK 2008, Nr 1, s. 59–

132; M. Pachucki, Informacja poufna po nowelizacji ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami warto-

ściowymi, PPH 2005, Nr 5, s. 11–16; M. Glicz, Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji pouf-

nych, PPH 2005, Nr 10, s. 53–58; A. Romanowska, Informacje poufne w świetle nowych regulacji prawnych 

insider trading, PPH 2006, Nr 9, s. 49–55. 
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spółką (corporate insiders) dysponują zdecydowaną przewagą informacyjną nad innymi grupami 

podmiotów (akcjonariuszy, interesariuszy, wierzycieli), gdyż „prowadząc jej sprawy i reprezentując ją 

na zewnątrz”, są zaangażowani zarówno w bieżącą działalność, jak i długoterminowe planowanie w 

spółce. Konsekwencją powyższego jest szeroko pojęta asymetria informacyjna
1275

 pomiędzy piastu-

nami spółki, jako dysponentami informacji mogących mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania 

ceny jej walorów oraz oceny jej wartości przez inwestorów, a outsiderami różnych kategorii. Zjawisko 

to może rodzić szczególnie negatywne konsekwencje, kiedy insiderzy pierwotni wykorzystują infor-

macje poufne we własnym interesie, w celu osiągnięcia prywatnych korzyści majątkowych. Wyższą 

instancję zjawisk o charakterze abuzywnym stanowi manipulacja instrumentami finansowymi. 

 Jest bezdyskusyjnym, że wyjątkowa pokusa ku temu może mieć miejsce w przypadku, gdy 

wynagrodzenie kadry kierowniczej jest kształtowane na podstawie opcji odroczonego nabycia akcji z 

wbudowanym mechanizmem uzyskania korzyści stanowiącej różnicę pomiędzy ceną wykonania opcji 

a faktyczną wartością rynkową jej instrumentu bazowego. W sytuacji uprzywilejowania informacyj-

nego może dochodzić do czerpania profitów z przewidywanej zniżki lub zwyżki kursu akcji bądź w 

wyniku zamierzonego oddziaływania na zachowanie indeksów. Opisane zjawiska mogą być efektem 

tzw. „timing game”, czyli wykorzystywania informacji sensytywnych na płaszczyźnie czasowej mani-

pulacji w zakresie ich ujawniania. Tak pojęta „gra” może nosić różne znamiona.
1276

 Jej prześledzenie 

bądź nawet uchwycenie może sprawiać nadzorcom rynku spore trudność, do czego może przyczyniać 

się brak znajomości przyczyn określonych działań lub transakcji.
1277

 

 W konsekwencji zachodzi dość paradoksalna sytuacja, w której asymetria informacyjna w 

kontekście programu opcji menedżerskich stanowi de facto i de iure zagadnienie o istotnym ciężarze 

gatunkowym, podczas gdy oryginalnym pomysłem wynagradzania członków władz spółki za pomocą 

opcji na akcje w spółce z rozproszonym akcjonariatem było właśnie zniwelowanie asymetrii informa-

cyjnej. Okazuje się zatem, że jakkolwiek wiązanie celów kierownictwa spółki z interesami akcjonariu-

szy pozwala zminimalizować określony zespół problemów agencyjnych, rezultatem tego procesu mo-

że być zaognienie konfliktów innej natury.
1278

 Z uwagi na powyższe należy skupić uwagę na proble-

                                                 
1275

 Systemowe i fundamentalne opracowanie na temat asymetrii informacyjnej z opisem genezy rozwiązań 

prawnych od czasów prawa rzymskiego do współczesności przedstawił H. Fleischer, Informationsasymmetrie 

im Vertragsrecht, München 2001. 
1276

 L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Paying for long–term performance, Harvard Law School Discussion Paper No. 

658 (2010), (dost. na stronie http://ssrn.com/abstract=1535355), s. 22–26; L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Timing the 

Stock Option Game, Project Syndicate, 11.18.2009 r. 
1277

 Przykładowo, jeżeli piastun spółki spodziewa się przyznania opcji nabycia akcji, której exercise price 

będzie ustalona na poziomie aktualnej ceny rynkowej akcji, może mieć on szczególne motywy, aby wstrzymy-

wać się z podaniem do wiadomości publicznej informacji korzystnej dla kursu akcji, mogącej przełożyć się na 

wzrost jej wartości. W takiej sytuacji wzrośnie bowiem cena, jaką osoba uprawniona będzie musiała uiścić za 

wykonanie uprawnienia opcyjnego. Z drugiej strony, taki właśnie moment może być odpowiedni dla ujawnienia 

wiadomości niekorzystnych dla spółki, które przyczynią się do obniżenia kursu akcji, a tym samym ceny opcji. 

Odwrotne zjawisko ma miejsce, gdy członek władz spółki zamierza wykonać uprawnienie opcyjne. Na tym 

etapie zależy mu na jak największej różnicy pomiędzy ceną wykonania opcji a wartością rynkową akcji, gdyż 

nadwyżka stanowi jego zysk i zaprogramowaną motywację. Wobec tego może zrodzić się pokusa, aby pomóc 

kursowi akcji poprzez jego „dopompowanie”, czemu służyć może np. opublikowanie prognoz zysku rocznego 

spółki, informacji o zawarciu intratnego kontraktu, wygranym przetargu etc. Inna sfera patologii wiąże się z 

wyśrubowywaniem wyników ekonomicznych, „books–cooking” i kreatywną księgowością, lecz zjawiska te nie 

wchodzą w zakres zagadnienia informacji poufnych. 
1278

 O konsekwencjach powyższego, zob. T.A. Baker, D. Collins, Denton, A.L. Reitenga, Incentives and Op-

portunities to Manage Earnings Around Option Grants, (2008) (dost. na stronie 

http://ssrn.com/abstract=1535355
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matyce informacji poufnych w spółce publicznej i zbadać relację unormowania tej tematyki wobec 

programów opcji menedżerskich. 

9.4.2.2. Zakaz wykorzystywania informacji poufnych (zakaz insider trading) 

 Na gruncie legis latae można wyróżnić trzy zasadnicze, lecz odrębne instytucjonalnie sfery 

unormowania dotyczącego informacji poufnych. Jedną stanowi zakaz ich wykorzystywania, drugą 

zakaz ich ujawniania,
1279

 zaś trzecią udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby na podstawie 

informacji poufnej do nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Dwie ostatnie kwestie pozostaną 

poza zakresem zainteresowania niniejszego wywodu, który skupi się na węzłowej kwestii wykorzy-

stywania informacji poufnych w celu osiągnięcia własnych korzyści finansowych. Problematyka wy-

korzystywania informacji poufnych ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż w przeciwieństwie do 

informacji przekazywanych w ramach raportów okresowych, dotyczy ona sytuacji niejako „na przed-

polu” podania danej informacji do wiadomości publicznej w ramach obowiązków informacyjnych ad-

hoc w formie raportów bieżących. 

 W prawie rynku kapitałowego obowiązuje zakaz wykorzystywania informacji poufnych,
1280

 

którego zakres zależy od określonych kryteriów przedmiotowych bądź podmiotowych. Z perspektywy 

niniejszej pracy najważniejszą wagę ma zakaz insider trading oparty na kluczowej przesłance podmio-

towej. Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 ObrIFinU zakazane jest wykorzystywanie informacji poufnych 

przez osoby posiadające je w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w niej 

akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 

zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.
1281

 Usta-

                                                                                                                                                         
http://ssrn.com/abstract=1124088); E. Bartov, P.S. Mohanram, Private Information, Earnings Manipulations, and 

Executive Stock Option Exercises, (2004). NYU Working Paper No. ELI BARTOV-06 (dost. na stronie 

http://ssrn.com/abstract=1280729); M.L. McAnally, A. Srivastava, C.D. Weaver, Executive Stock Options, 

Missed Earnings Targets and Earnings Management (24.5.2007). AAA 2007 Financial Accounting & Reporting 

Section (FARS) Meeting Paper (dost. na stronie http://ssrn.com/abstract=925584). 
1279

 Zakres przedmiotowy ujawniania informacji poufnej unormowano w art. 156 ust. 5 ObrIFinU, a sytuacje 

wyłączone z jego zasięgu precyzuje ust. 6 wspomnianego przepisu. 
1280

 Termin informacja poufna został zdefiniowany normatywnie na potrzeby ustawy o obrocie instrumenta-

mi finansowymi, w art. 154 ust. 1 tego aktu, jako „określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpo-

średnio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów 

finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej 

wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finan-

sowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.” Do ustawowych przesłanek 

informacji poufnej należą zatem (i) precyzyjne określenie informacji; (ii) bezpośredni bądź pośredni związek z 

emitentem instrumentów finansowych, instrumentami finansowymi albo ich zbywaniem lub nabywaniem; (iii) 

nieprzekazanie informacji do wiadomości publicznej; oraz (iv) cenotwórczy charakter informacji (tj. wpływ na 

cenę instrumentów finansowych) w przypadku upublicznienia informacji. Ustawodawca uszczegóławia niektóre 

z powyższych przesłanek dodając, że informacja jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na 

okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter 

w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na 

cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finan-

sowych. Natomiast cenotwórczy charakter informacji zasadza się na założeniu, że dana informacja mogłaby w 

istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi po-

chodnych instrumentów finansowych po przekazaniu do publicznej wiadomości, wtedy gdy zostałaby wykorzy-

stana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora. 
1281

 Do tego kręgu należą w szczególności członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocni-

cy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, bądź osoby zatrudnione 
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nowiony wobec nich zakaz wykorzystywania informacji poufnej obejmuje nabywanie lub zbywanie, 

na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną 

będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czyn-

ności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finanso-

wymi. Dotyczy to zarówno instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowa-

nym bądź wprowadzanych do ASO w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE, bądź będą-

cych przedmiotem ubiegania się do takiego obrotu, jak również papierów niedopuszczonych do obrotu 

na rynku regulowanym lub wprowadzanych do ASO, których cena lub wartość zależy bezpośrednio 

lub pośrednio od ceny takich instrumentów finansowych (art. 156 ust. 4 ObrIFinU), a także papierów 

wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu 

na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu (art. 161a ust. 2 ObrIFi-

nU). 

 Z przytoczonych regulacji wyłania się obraz, w którym wszystkie kategorie osób należących 

do potencjalnego kręgu beneficjentów programu opcji menedżerskich, jak również transakcje doko-

nywane w jego ramach zostały objęte zakazem insider trading. Ustalenie rzeczywistego zakresu oma-

wianego zakazu ma istotne znaczenie przy uwzględnieniu, że natura programu opcyjnego ex vi defini-

tionis zasadza się właśnie na nabywaniu papierów wartościowych emitenta przez pierwotnych inside-

rów wchodzących w skład jego struktur menedżerskich, którzy chcąc nie chcąc są wyeksponowani na 

posiadanie informacji poufnych. Powagę sytuacji wzmaga wysoka sankcja za naruszenie zakazu wy-

korzystywania informacji poufnych.
1282

 

 Jednocześnie należy podkreślić, że ustawodawca a limine umiejscowił niektóre zachowania 

poza nawiasem normatywnego zakresu wykorzystywania informacji poufnych. Reprezentatywne wy-

łączenie obejmuje dokonanie transakcji stanowiącej wykonanie umowy zobowiązującej do zbycia lub 

nabycia instrumentów finansowych, zawartej na piśmie z datą pewną
1283

 przed uzyskaniem informacji 

poufnej (art. 156 ust. 7 pkt 4 ObrIFinU). Regulacja ta stanowi transpozycję art. 2 ust. 3 dyrektywy ws. 

nadużyć wyłączająca poza jej zakres transactions conducted in the discharge of an obligation that has 

become due to acquire or dispose of financial instruments where that obligation results from an 

                                                                                                                                                         
lub pełniące wymienione wyżej funkcje, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy 

instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubie-

gania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub 

innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, albo akcjonariusze spółki publicznej, jak również maklerzy 

lub doradcy. Na emitencie lub wprowadzającym papiery wartościowe spoczywa, stosownie do art. 158 ust. 1 

ObrIFinU, obowiązek sporządzenia i prowadzenia odrębnych list osób fizycznych posiadających dostęp do okre-

ślonych informacji poufnych. 
1282

 Zgodnie z art. 181 ust. 1 ObrIFinU osoba wykorzystująca informację poufną w sposób spełniający prze-

słanki z art. 156 ust. 1 ObrIFinU podlega grzywnie do 5 mln zł albo karze pozbawienia wolności od trzech mie-

sięcy do pięciu lat, albo obu tym karom łącznie. Z punktu widzenia programów motywacyjnych dla kadry kie-

rowniczej istotne znaczenie ma podwyższenie zagrożenia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat w przypad-

ku popełnienia przestępstwa przez członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emiten-

ta lub wystawcy, jego pracowników, biegłych rewidentów albo innych osób pozostających z tym emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (art. 181 ust. 2 ObrIFi-

nU). 
1283

 Zgodnie z art. 81 k.c. pod pojęciem daty pewnej należy co do zasady rozumieć urzędowe poświadczenie 

daty danej czynności prawnej w celu realizacji jej określonych skutków lub jej walidacji. Walor daty pewnej 

nadaje czynności prawnej również stosowna wzmianka organu państwowego, organu jednostki samorządu tery-

torialnego albo notariusza umieszczona na dokumencie, którego treść obejmuje stosowną czynność prawną. 
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agreement concluded before the person concerned possessed inside information, a jednocześnie 

dosłowne powtórzenie brzmienia art. 161c ust. 7 pkt 4 PrPapW.
1284

 Na gruncie legis latae podstawą 

konstrukcji stypizowanego wyłączenia jest więc realizacja uprawnienia wynikającego z umowy o 

skutku zobowiązującym, mającej za przedmiot zbycie lub nabycie papierów wartościowych. W tym 

świetle rodzi się zasadnicze pytanie, czy w zakresie pojęcia „wykonanie umowy zobowiązującej do 

zbycia lub nabycia instrumentu finansowego” mieszczą się czynności prawne dokonywane w ramach 

programu opcji menedżerskich. W uproszczeniu, należy ustalić, czy skorzystanie z prawa opcji naby-

cia akcji stanowi wykonanie umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia instrumentu finansowego z 

art. 156 ust. 7 pkt 4 ObrIFinU. 

 Prima facie ocena charakteru prawnego procedury wykonania opcji nabycia akcji w ramach 

programu opcji menedżerskich zdaje się przemawiać za możliwością zaliczenia tej czynności do sytu-

acji stypizowanej w komentowanym artykule. Nie budzi wątpliwości, że uprawnienie opcyjne może 

zostać ustanowione na mocy umowy normującej zasady udziału w systemie wynagrodzeń motywacyj-

nych, będącej czynnością prawną o charakterze zobowiązującym. W literaturze wyrażono również 

stanowisko, zgodnie z którym posiadanie informacji poufnej w czasie dokonywania transakcji stano-

wiącej wykonanie uprzednio zawartej umowy nie ma znaczenia z punktu widzenia ochrony integral-

ności rynku, niezależnie od tego, czy owa transakcja łączy się z uzyskaniem korzyści, czy nie.
1285

 

Niemniej należy zwrócić uwagę, że taka interpretacja zdecydowanie osłabia ochronę przed zakazem 

insider dealing w przypadku, gdy company insider uprawniony z prawa opcji akcyjnej będzie zamie-

rzał je wykonać w wybranym przez siebie terminie, działając na podstawie informacji poufnej nie-

przekazanej jeszcze do publicznej wiadomości. Prowadziłoby to do wniosku, że posiadaczowi opcji 

przyznawanoby w ten sposób niezwykle szeroki zakres swobody do podjęcia dyskrecjonalnej decyzji 

w przedmiocie realizacji uprawnień z opcji, co należy ocenić negatywnie.
1286

 Ciężko nie odnieść wra-

żenia, że w przypadku realizacji uprawnienia opcyjnego dochodzi do sytuacji odmiennej od wykona-

nia „czystej” umowy zobowiązującej do nabycia lub zbycia instrumentu finansowego. Wydaje się, że 

wyłączenie z art. 156 ust. 7 pkt 4 ObrIFinU należy interpretować ściśle, za czym przemawia nie tylko 

zasada exceptiones non sunt extendendae, lecz także motyw (30) dyrektywy ws. nadużyć, uzasadniają-

cy ustanowienie wyjątku z art. 2 ust. 3 dyrektywy. Zgodnie z nim nabywanie lub zbywanie instrumen-

tów finansowych w każdej sytuacji wiąże się z koniecznością podjęcia uprzedniej decyzji w tej mate-

rii, w konsekwencji czego samo wykonanie takiej transakcji nie stanowi per se wykorzystania infor-

macji wewnętrznych.
1287

 Zakres przedmiotowy tak stypizowanej sytuacji dotyczy podjęcia czynności 

obligacyjnej sensu stricto mającej za przedmiot zbycie lub nabycie konkretnych instrumentów finan-

sowych (np. umowa sprzedaży akcji). Nie powinien on obejmować zdarzeń takich, jak przyznanie, a 

                                                 
1284

 Zob. M. Romanowski, PrPapW. Komentarz, wyd. 2 Suplement, Warszawa 2004, art. 161c, s. 180–181 

oraz K. Oplustil, P.M. Wiórek, Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapita-

łowym (cz. I), Pr. Sp. 2005, Nr 2, s. 10. Aktualne rozważania prezentuje M. Górecki, Informacje poufne na ryn-

ku kapitałowym – obowiązki, procedury, sankcje, HUK 2008, Nr 1, s. 81–82. 
1285

 M. Górecki, Informacje poufne na rynku kapitałowym – obowiązki, procedury, sankcje, HUK 2008, Nr 

1, s. 82. 
1286

 Zob. L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Paying for long–term performance, Harvard Law School Discussion Pa-

per No. 658 (2010), (zob. http://ssrn.com/abstract=1535355), s. 29–30. 
1287

 Zob. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. XII.6.2, s. 961, 965–966 i w tym 

świetle również motyw (18) dyrektywy ws. nadużyć na rynku. 

http://ssrn.com/abstract=1535355
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następnie wykonanie opcji nabycia akcji, której inherentną właściwością jest swoboda osoby upraw-

nionej do skorzystania z uprawnienia opcyjnego pod warunkiem upływu określonego czasu i spełnie-

nia wszystkich zastrzeżonych kryteriów.
1288

 

 Ponadto, odwołując się do wykładni systemowej można dodać, że w przypadku wyjątków od 

zakazu wykorzystywania informacji poufnych podczas okresów zamkniętych, ustawodawca dokonał 

wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy wykonaniem praw z umowy zobowiązującej a ofertą nabycia 

papierów wartościowych skierowaną do pracowników i członków organów statutowych spółki (zob. 

art. 159 ust. 1 b pkt 2 i 6 ObrIFinU), co wskazuje na dwie odrębne sytuacje prawne. Ponadto, zakaz 

obrotu akcjami w przypadku opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej wynika 

z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2273/2003 w przypadku programów odkupu akcji własnych, co 

jasno identyfikuje ratio tej bezpośrednio obowiązującej regulacji unijnej. 

 Rekapitulując, zakaz wykorzystywania informacji poufnych przez piastunów spółki w razie 

realizacji uprawnień opcyjnych w ramach programu opcji menedżerskich jest uzasadniony względami 

natury funkcjonalnej, zwłaszcza zważywszy na postulat zwiększenia zaufania inwestorów do rynku i 

większej transparencji transakcji dokonywanych przez osoby pełniące funkcje zarządzające w spół-

kach (por. motywy (12) i (26) dyrektywy ws. nadużyć).  

9.4.2.3. Obowiązek ujawniania informacji o transakcjach insiderów 

 Z reżimem informacji poufnych wiąże się ustawowy obowiązek ujawniania danych o transak-

cjach insiderów. Ratio tego mechanizmu obrazuje reguła „disclose or abstain”, czyli „ujawnij (infor-

mację) lub powstrzymaj się (od transakcji)”, mająca charakter komplementarny dla zakazu insider 

trading dla insiderów korporacyjnych w wiodących systemach prawnych.
1289

 Jej mocy powinny pod-

legać wszystkie osoby mające dostęp do informacji poufnych oraz władzę do faktycznego kierowania 

spółką lub podejmowania decyzji wpływających na jej działalności i losy.
1290

 

 W prawie polskim omawianym wymogom podlegają osoby wchodzące w skład organów za-

rządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, a także inne osoby pełniące w 

                                                 
1288

 Do podobnych wniosków prowadzi brak dosłownej implementacji art. 2 ust. 3 dyrektywy w sprawie 

nadużyć do prawa brytyjskiego. Przeprowadzenie transakcji zbycia lub nabycia papierów wartościowych na 

podstawie omawianego przepisu nie podpada pod zakres unormowania sek. 118 ust. 2 FSMA, gdyż w ogóle nie 

odbywa się na podstawie informacji poufnej („on the basis of inside information”). Tymczasem w omawianym 

kontekście mowa o transkacji dokonywanej właśnie w sytuacji odnoszenia korzyści z wykorzystania informacji 

poufnej. Zob. raport BIICL, Comparative Implementation of EU Directives (I) – Insider Dealing and Market 

Abuse, 2005, s. 26, (dost. na stronie http://www.cityoflondon.gov.uk/NR/rdonlyres/3950D4A4-5792-412C-

BA89-1B30827101C7/0/BC_RS_eudirectives_1205_FR.pdf). 
1289

 Zob. G. Hertig, Convergence of substantive law and convergence of enforcement: a comparison, [w:] 

J.N. Gordon, M.J. Roe (red.), Convergence and Persistence in Corporate Governance, Cambridge (Mass.) 2004, 

s. 340. Warto dodać, w piśmiennictwie amerykańskim zgłaszane są postulaty ustanowienia odpowiednich obo-

wiązków informacyjnych przed dokonaniem przez reprezentantów władz spółki transakcji na własny rachunek 

(„pre-trading disclosure requirement”). Zob. L.A. Bebchuk, J.M. Fried, Paying for long–term performance, 

Harvard Law School Discussion Paper No. 658 (2010), (dost. na stronie http://ssrn.com/abstract=1535355), s. 

33–36. 
1290

 W kontekście zakazu wykorzystywania informacji poufnych warto doostrzec, że obowiązki informacyjne 

nałożone na insiderów pierwszego stopnia mogą być zarówno źródłem wartościowych informacją dla uczestni-

ków „swobodnej gry” na rynku kapitałowym, jak również, zgodnie z intencją prawodawcy unijnego, powinny 

stanowić dodatkowy sposób uskuteczniania nadzoru nad rynkami przez właściwe organy nadzoru (zob. motyw 

(7) dyrektywy 2004/72). 

http://www.cityoflondon.gov.uk/NR/rdonlyres/3950D4A4-5792-412C-BA89-1B30827101C7/0/BC_RS_eudirectives_1205_FR.pdf
http://www.cityoflondon.gov.uk/NR/rdonlyres/3950D4A4-5792-412C-BA89-1B30827101C7/0/BC_RS_eudirectives_1205_FR.pdf
http://ssrn.com/abstract=1535355
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strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, a jednocześnie posiadające stały dostęp do 

informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio emitenta oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 

gospodarczej. Szerokie zakreślenie kręgu podmiotowego, przekraczające wąskie grono członków or-

ganów statutowych, jest podyktowane względami natury funkcjonalnej. Pokrywa się w dużej mierze z 

klasą senior managementu i władz spółki typowaną zazwyczaj na pierwszym miejscu do uczestnictwa 

w programie opcji menedżerskich. 

 Wspomniany obowiązek dotyczy przekazywania spółce-emitentowi oraz do KNF informacji o 

dokonanych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane,
1291

 na własny rachunek, transakcjach 

nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instru-

mentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim ryn-

ku (art. 160 ust.1 ObrIFinU). Pozostaje poza wątpliwością, że ustawowy zwrot „zawarta transakcja 

zbycia lub nabycia akcji” lub innych papierów wartościowych obejmuje swoim zakresem czynności 

dokonywane w ramach programu opcji menedżerskich. Jednak trudno pominąć, że poza nawiasem 

omawianego reżimu pozostają wszelkie transakcje na instrumentach niedopuszczonych do obrotu oraz 

niebędących przedmiotem wniosku o dopuszczenie. Jak wskazano w pkt. 9.2.5 tego typu sytuacje 

mają miejsce właśnie w ramach systemów opcyjnych. W efekcie, istotny wycinek transakcji insiderów 

pozostaje poza opisanym reżimem informacyjnym przez co trudno uznać go za domknięty i szczelny. 

 Kształt i przebieg procedury przekazywania informacji o transakcjach insiderów, jak również 

tryb i termin tych czynności zastrzeżono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15.11.2005 r. ws. 

przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz 

zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji pouf-

nych.
1292

 Akt ten normuje także zasady sporządzania listy osób posiadających dostęp do określonych 

informacji poufnych. Przedmiotowa informacja
1293

 powinna zostać przekazana równocześnie Komisji 

oraz emitentowi w formie pisemnej, przy zachowaniu jej poufności, w terminie pięciu dni roboczych 

od dnia zawarcia transakcji. Wyjątki przewidziane są jednak w sytuacji, gdy jej wartość nie przekro-

czyła jednorazowo równowartości 5 tys. euro (zob. § 2 ust. 4–5 TransIFinInfPoufnR). 

 Po otrzymaniu stosownej informacji o transakcji insidera spółka-emitent jest zobowiązana do 

niezwłocznego przekazania jej do instytucji prowadzącej rynek regulowany, na której notowane są jej 

papiery wartościowe oraz do publicznej wiadomości w trybie przekazywania informacji poufnych, 

                                                 
1291

 Szeroka definicja zakresowa „osoby blisko związanej” z insiderem pierwszego stopnia została sformu-

łowana na potrzeby omawianej regulacji w art. 160 ust. 2 ObrIFinU. 
1292

 Rozporządzenie implementuje dyrektywę Komisji 2004/72/WE z 29.4.2004 r. wykonującą dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informa-

cji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list osób mających do-

stęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o 

podejrzanych transakcjach. 
1293

 Informacja przekazywana do KNF powinna zawierać (i) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przeka-

zania informacji, lub również imię i nazwisko lub firmę osoby blisko związanej z osobą obowiązaną; (ii) wska-

zanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem; 

(iii) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; (iv) rodzaj transakcji (kup-

no lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia; (v) datę i miejsce zawarcia transakcji; (vi) cenę i wolumen transakcji; (vii) 

datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby ją przekazującej. 
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bieżących i okresowych, uregulowanym w art. 56 ObrIFinU (art. 160 ust. 4 ObrIFinU w zw. z § 3 ust. 

1 TransIFinInfPoufnR). W rezultacie dana wiadomość powinna zostać ujawniona, co do zasady, nie-

zwłocznie po powzięciu wiadomości o zdarzeniach lub okolicznościach objętych obowiązkiem rapor-

towym, jednak nie później niż w ciągu jednej doby od tej chwili. Spółka zobowiązana jest również 

zamieścić ją na swojej stronie internetowej.
1294

 

9.4.3. Wpływ okresów zamkniętych na realizację programu opcji menedżerskich 

 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wprowadziła instytucję okresów zamkniętych 

(ang. black out-periods, niem. geschlossene Zeiträume) w prawie rynku kapitałowego. Regulacja ta 

nie ma swojego odpowiednika w dyrektywie ws. nadużyć, choć istotne nawiązanie do niej znajduje się 

w rozporządzeniu (WE) nr 2273/2003. Okres zamknięty to precyzyjnie określony przez prawodawcę 

przedział czasu,
1295

 w trakcie którego insiderzy pierwotni (tj. osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 

lit. a ObrIFinU, czyli wszyscy potencjalnie beneficjenci programu motywacyjnego) nie mogą nabywać 

lub zbywać akcji i praw pochodnych spółki-emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 

powiązanych albo dokonywać innych rozporządzeń takimi instrumentami finansowymi, zarówno na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, bądź też podejmując jako organ spółki czynności, których celem 

jest nabycie lub zbycie przez nią tych instrumentów finansowych (art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 1a ObrI-

FinU). Unormowanie to tworzy dodatkową, kwalifikowaną formę ochrony obrotu przed możliwością 

nieuczciwego wykorzystania informacji niejawnych. Warto podkreślić, że w odniesieniu do okresu 

zamkniętego rozpoczynającego się od momentu wejście w posiadanie informacji poufnej przez inside-

ra pierwotnego art. 159 ust. 2 pkt 1 ObrIFinU zdaje się konstruować wzruszalne domniemanie, że 

insider pierwotny, który wszedł w posiadanie informacji poufnej, a następnie zbywał lub nabywał 

instrumenty finansowe emitenta, robił to wykorzystując faktycznie owe informacje poufne.
1296

 

 Z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy zakazu podejmowania czynności mających za 

przedmiot instrumenty finansowe spółki-emitenta w ciągu okresów zamkniętych, prawodawca usta-

                                                 
1294

 Powyższy obowiązek emitentów nie może być mylony z ujawnianiem informacji o transakcjach doko-

nywanym przez samych insiderów lub osoby z nimi powiązane, jak i z ujawnianiem informacji poufnych, przy-

bierającym postać przekazywania, umożliwiania lub ułatwiania wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną 

informacji poufnej, stypizowanego w art. 156 ust. 5 ObrIFinU. Ostatni z wymienionych czynów stanowi delikt 

rynku kapitałowego, zagrożony karą grzywny do 2 mln zł albo karą pozbawienia wolności do trzech lat, względ-

nie obiema karami łącznie (art. 180 ObrIFinU). 
1295

 Zakreślenie ram czasowych poszczególnych rodzajów okresów zamkniętych ma charakter kazuistyczny, 

co podyktowane jest jednak specyfiką transakcji giełdowych. Okresem zamkniętym to (i) czas, od kiedy insider 

pierwotny wchodzi w posiadanie informacji poufnej do przekazania jej do publicznej wiadomości; (ii) w przy-

padku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomię-

dzy końcem roku obrotowego a przekazaniem raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

pierwszego ze wskazanych, chyba że insider pierwotny nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podsta-

wie których dany raport został sporządzony; (iii) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekaza-

niem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem 

raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że insider 

pierwotny nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których dany raport został sporządzony; 

(iv) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem raportu do publicznej wiadomości, gdyby 

okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że insider pierwotny nie posiadał dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których raport został sporządzony (art. 159 ust. 2 ObrIFinU). 
1296

 K. Haładyj, Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych, 

Warszawa 2008, pkt 2.5. 
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nowił dla niektórych transakcji wyjątki, usprawiedliwione – przynajmniej prima facie – ich celem 

gospodarczym i naturą jurydyczną w kontekście specyfiki reżimu rynku kapitałowego. Mają one dużą 

wagę, gdyż stosownie do art. 174 ust. 1 ObrIFinU Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na 

insiderów pierwszego stopnia karę pieniężną w wysokości do 200.000 zł za dokonanie transakcji za-

kazanej przez prawo podczas okresu zamkniętego. W świetle analizowanej problematyki szczególny 

walor posiadają dwa wyłączenia. Po pierwsze, w ramach okresów zamkniętych mogą być dokonywa-

ne czynności w związku z ofertą (nabycia lub zbycia papierów wartościowych – przyp. J.D.) skiero-

waną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów spółki-emitenta, pod wa-

runkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu da-

nego okresu zamkniętego (art. 159 ust. 1b pkt 6 ObrIFinU). Drugi wyjątek dotyczy czynności doko-

nywanych w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochod-

nych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej 

na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego (art. 159 ust. 1b pkt 2 

ObrIFinU), co nawiązuje do opisanego już wcześniej przypadku wyłączenia zakazu wykorzystywania 

informacji poufnych. 

 Godzi się odnotować, że tekst pierwotny art. 159 ObrIFinU nie zawierał wyjątków od zakazu 

dokonywania transakcji podczas okresów zamkniętych. Wprowadzono je na mocy ustawy z 4.9.2008 

r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316), która weszła w życie z dn. 21.10.2009 r. W treści uzasadnienia 

do ustawy nowelizującej (druk nr 64 Sejmu RP VI kadencji) brak wzmianki o przyczynach przyjętego 

rozwiązania. Natomiast jeszcze przed nowelizacją w piśmiennictwie skrytykowano objęcie unormo-

waniem okresów zamkniętych wobec programów opcji menedżerskich.
1297

 Powołano się przy tym na 

domniemane ratio legis norm zakazujących wykorzystywanie informacji poufnych w świetle prymatu 

celowościowo-funkcjonalnej wykładni art. 159 ObrIFinU nad wykładnią językową, i dokonano „wła-

ściwego odkodowania” tej normy, dochodząc do wniosku, że „w okresie zamkniętym insiderzy pier-

wotni nie mogą nabywać lub zbywać instrumentów finansowych oznaczonego rodzaju, chyba że pod-

jęcie decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentu finansowego nie było powiązane z posiadaniem i wy-

korzystaniem informacji poufnej.”
1298

 Jakkolwiek przywołana teza jest słuszna, wydaje się, że in illo 

tempore niektóre argumenty sformułowane w przywołanym opracowaniu miały charakter wykładni 

contra legem, gdyż prezentowały stanowisko opowiadające się de lege lata za derogacją fragmentu 

imperatywnej regulacji art. 159 w zw. z art. 156 ObrIFinU. Mimo to zasługuje ono na uwagę nie tylko 

dlatego, że tym samym torem poszła nowelizacja art. 159 ObrIFinU, lecz przez wzgląd na poczynione 

refleksje dotyczące natury przyznawania bądź oferowania papierów wartościowych w ramach pro-

gramów opcji menedżerskich. 

 Niewątpliwie rację ma M. Romanowski, że papiery wartościowe przyznawane w związku z 

programem motywacyjnym nie są przedmiotem „swobodnej gry rynkowej”. Słuszność tego stanowi-

ska rozciąga się zarówno na warunki przyznania instrumentów opcyjnych, jak i warunki nabycia akcji 

opcyjnych, względnie również na ograniczenia w rozporządzaniu nimi. Niemniej pogląd, iż natura 
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 M. Romanowski, „Okresy zamknięte” w prawie rynku kapitałowego a opcje menedżerskie, PPH 2007, Nr 

5, s. 18–25. 
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 M. Romanowski, „Okresy zamknięte” w prawie rynku kapitałowego a opcje menedżerskie, PPH 2007, Nr 

5, s. 25. 
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programów motywacyjnych wyklucza wykorzystanie informacji poufnych i nie zachodzi w jego ra-

mach nabycie instrumentów finansowych z wykorzystaniem przewagi informacyjnej przy naruszeniu 

zasady równego dostępu do informacji, a więc ze szkodą dla innych inwestorów, wskazuje na pomini-

cie „drugiego dna” transakcji dokonywanych w ramach stock option plans. Wrażenie to potęguje uwa-

ga, w myśl której „nie jest jasne o jakie informacje poufne miałoby tu chodzić.”
1299

 

 W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zakazy insider trading rozciągają się na dwie 

grupy insiderów: korporacyjnych (corporate insiders) oraz rynkowych (market insiders). Pozycja 

ekonomicznoprawna tych podmiotów nie jest tożsama. Tym co odróżnia insiderów korporacyjnych od 

wszystkich innych poinformowanych uczestników rynku, to fakt, że wchodzą oni w posiadanie precy-

zyjnych, cenotwórczych, a przy tym tajnych informacji bez dodatkowych kosztów, co wynika z pro-

wadzenia przez nich spraw i zarządzania przedsiębiorstwem. Stąd, corporate insiders zyskują pozycję 

uprzywilejowania informacyjnego, a także szansę czerpania korzyści z insider dealing, już z samej 

racji zajmowanego przez nich stanowiska, a nie z ich „inwestycji” w zdobycie informacji poufnej bądź 

starań w tej materii.
1300

 Należy w tym kontekście podkreślić, że to przede wszystkim funkcjonalny 

sens istnienia zakazu wykorzystywania informacji poufnych przemawia za stosowaniem go do inside-

rów pierwszego stopnia, a nie tylko wobec grupy poinformowanych inwestorów rynkowych. Naturę i 

„ducha” zakazu wykorzystywania informacji poufnych zarysował trafnie K.J. Hopt, stwierdzając, że 

zakaz insider dealing odnosi się do transakcji dokonywanych przez osoby, które z racji piastowanych 

stanowisk posiadają „sensytywną” cenowo informację (np. dotyczącą nadzwyczajnych zysków bądź 

dywidendy), która nie została upubliczniona, i które wykorzystują tę wiedzę dla własnych korzyści.
1301

 

 W tym sensie nie może ujść uwadze, że jakkolwiek zasady przyznawania i obrotu papierami 

wartościowymi w ramach programów opcji menedżerskich różnią się od swobodnego obrotu papiera-

mi wartościowymi, natura programu opcji menedżerskich per se wcale nie oznacza dekryminalizacji 

wykorzystywania informacji poufnych lub obrotu papierami wartościowymi przez insiderów pierwot-

nych. Dokonana z perspektywy funkcjonalnej ocena zestawu ewentualnych praktyk, do których ucie-

kać się mogą zarządzający w celu maksymalizacji zysków z opcji, prowadzi do zasadniczo odmien-

nych konkluzji. Powyższa prawidłowość jest nie tylko oczywista, lecz już dawno dostrzeżono w litera-

turze zagranicznej. Odnosi się do niej bezpośrednio R. Kraakman stwierdzając, że wykorzystanie in-

formacji poufnych przez menedżerów pozwala im podwyższać własne wynagrodzenie bez ustalania 

jego wysokości ze spółką, właśnie dzięki „poszerzeniu” zestawu bodźców motywacyjnych przewi-

dzianego tradycyjnie w ramach wynegocjowanych przez nich umów.
1302

 W tym świetle należy zwró-

                                                 
1299

 M. Romanowski, „Okresy zamknięte” w prawie rynku kapitałowego a opcje menedżerskie, PPH 2007, Nr 
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cić uwagę, że pod pojęciem insider dealing nie rozumie się jedynie przestępstwa przeciwko inwesto-

rom na rynku. W doktrynie europejskiego prawa rynku kapitałowego nie ma wątpliwości, że inną 

postacią tego deliktu jest również przestępstwo przeciwko samej spółce dokonane przez insiderów 

korporacyjnych.
1303

 Kwestia ta została pominięta przez M. Romanowskiego w jego dyskursie, pozba-

wiając go wymiaru pełnego oglądu zagadnienia.
1304

  

 Powyższe względy prowadzą do wniosku, że na gruncie legis latae ustawodawca stworzył 

znaczący wyłom w regulacji okresów zamkniętych. Wyłączenia wprowadzone do art. 159 ObrIFinU 

na mocy noweli z 4.9.2008 r. wydają się „rozbrajać” system zakazu wykorzystywania informacji po-

ufnych i obrotu papierami wartościowymi w ramach okresów zamkniętych w sferze aktywności naj-

bardziej narażonej na nadużycia przez insiderów korporacyjnych oraz w duchu sprzecznym z filozofią 

przyświecającą normowaniu wspomnianych zakazów.
1305

 Ciężko zrozumieć, z jakiego powodu oraz 

jakie konkretnie interesy ustawodawca postanowił chronić implementując omawiane przepisy do 

ustawy. We współczesnym piśmiennictwie zachodnim jest poza dyskusją, że umożliwienie insiderom 

dokonywania na własny rachunek transakcji przy istnieniu ryzyka wykorzystania informacji poufnych 

może prowadzić do niepożądanego wzrostu kosztów monitorowania ich działalności, „pokusy nad-

użycia” (moral hazard) oraz „jazdy na gapę” (free riding).
1306

 Takie ryzyko występuje w całej okaza-

łości w przypadku piastuna uprawnionego z opcji nabycia akcji podczas okresu zamkniętego. Wydaje 

się, że pomocną dyrektywą w tej materii jest postulowana w prawie brytyjskim zasada „no secret pro-
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 Tak N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. XII.6.2, s. 961. 
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 W celu zobrazowania sfery potencjalnego nadużycia warto posłużyć się najprostszym przykładem, w 
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podczas okresu zamkniętego związanego z wejściem przez insidera pierwotnego w posiadanie informacji pouf-

nej, jak w zakreślonych przez ustawę okresach poprzedzających upublicznienie raportu rocznego, kwartalnego i 

bieżącego. Jest to tylko jeden z wielu przykładów, gdy członkowie władz spółki mogą wykorzystywać przysłu-

gujące im uprzywilejowanie informacyjne dla swoich własnych korzyści związanych z systemami wynagrodzeń 

motywacyjnych. 
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fits”, czyli „żadnych tajnych zysków” (dla dyrektorów bez wiedzy spółki – przyp. J.D.).
1307

 Należy 

również podkreślić, że zakaz obrotu akcjami własnymi spółki w czasie okresów zamkniętych wynika 

bezpośrednio z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2273/2003, jeżeli spółka nie dysponuje progra-

mem harmonogramowego odkupu, lecz nabywa akcje własne na zasadach ad-hoc. W rezultacie obo-

wiązującej regulacji istotnym wydaje się takie kształtowanie postanowień regulaminów programów 

opcji menedżerskich, aby skutecznie realizowały zasady „disclose or abstain” oraz „no secret profits”. 

9.4.4. Zakaz manipulacji instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym 

9.4.4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu manipulacji 

 Główne zagrożenie w przedmiocie manipulacji instrumentami finansowymi
1308

 przez repre-

zentantów władz spółki uprawnionych z menedżerskiej opcji nabycia akcji polega na sztucznym, tj. 

manipulacyjnym kształtowaniu ceny papierów wartościowych spółki poza obiektywnymi warunkami 

podaży i popytu na rynku. W spółce, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do zorganizo-

wanego obrotu, pokusą do manipulacji może być, podobnie jak w przypadku insider dealing, chęć 

obniżenia ceny opcji przed jej przyznaniem bądź uzyskania wyższego zysku z tytułu wykonania opcji, 

czyli nabycia akcji. Bez wątpliwości konkretne działania manipulacyjne mogą stanowić manipulację 

opartą na informacji (information based), gdyż manipulacyjne kształtowanie cen papierów wartościo-

wych może dokonywać się przez rozpowszechnianie nieprawdziwej lub zatajanie prawdziwej infor-

macji o istotnym znaczenia dla działalności przedsiębiorstwa emitenta.
1309

 Obawa taka jest realna 

zważywszy na znaczne uprzywilejowanie informacyjne członków władz spółki.
1310

 Nie można jednak 

wykluczyć, że będą one należały do kategorii manipulacji handlowej (trade based) oraz manipulacji 

działaniem (action based).
1311

 

  Zachowania materializujące przesłanki przestępstwa zakazanej manipulacji stypizowano enu-

meratywnie w art. 39 ust. 2 ObrIFinU. Należą do nich m.in. składanie zleceń lub zawieranie transakcji 

wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny 

instrumentu finansowego albo powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub 

kilku instrumentów finansowych, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia 
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lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;
1312

 

składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, 

dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna; zapewnianie kontroli nad 

popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób 

powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 

bądź też rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny 

sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowa-

dzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Naruszenie tych zakazów jest zagrożone sankcja-

mi karnymi.
1313

 Określone kategorie zachowań wyłączono spod reżimu zakazu manipulacji (tzw. safe 

harbours z art. 39 ust. 3 ObrIFinU), za wzorem dyrektywy ws. nadużyć. Najważniejsza z perpektywy 

analizowanej problematyki dotyczy nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot 

działający na jej rachunek lub w jej imieniu. 

9.4.4.2. Zakaz manipulacji a nabycie przez spółkę publiczną akcji własnych na potrzeby 

programu opcji menedżerskich 

 Transakcje dokonywane w ramach realizacji motywacyjnego programu opcyjnego mogą per 

se spełniać znamiona zachowań stanowiących bezprawną manipulację papierami wartościowymi, co 

wynika z szerokiego zakresu przedmiotowego zakazu manipulacji z art. 39 ust. 2 pkt 1–2 ObrIFinU. 

Kwalifikacja taka byłaby prima facie zasadna, nawet przy uwzględnieniu, że (posługując się językiem 

ustawy) „powody tych działań są uprawnione”, wtedy gdy nie byłyby one uznane przez KNF za przy-

jęte praktyki rynkowe zgodnie z procedurą z art. 44–45 ObrIFinU. Niemniej, zgodnie z art. 39 ust. 3 

pkt 1 ObrIFinU przepisów dotyczących zakazu manipulacji (art. 39 ust. 1 i 2 ObrIFinU) nie stosuje się 

do m.in. nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub 

w jej imieniu, pod warunkiem, że nabywanie to odbywać się będzie w trybie, terminie i na warunkach 

określonych właśnie w rozporządzeniu WE nr 2273/2003.
1314

 Mimo, że polski ustawodawca odsyła w 

tym przypadku do unijnego rozporządzenia, w jego moc obowiązującą nie należy wątpić.
1315

 W kon-

sekwencji należy jeszcze raz podkreślić, że w celu wyłączenia programu odkupu akcji własnych poza 

nawias definicji manipulacji i nadużycia na rynku spółka nie może angażować się w handel akcjami 

własnymi, nie może dokonywać obrotu nimi w trakcie okresów zamkniętych (w myśl rozporządzenia) 
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oraz w przypadku opóźnienia podania do wiadomości publicznej określonej informacji poufnej (art. 6 

ust. 1 rozporządzenia WE nr 2273/2003).
1316

 

 Warto zastanowić się nad konsekwencjami szerokiego zakresu przedmiotowego zachowań 

stanowiących zakazaną manipulację z art. 39 ust. 2 ObrIFinU. Obejmuje on również transakcje mogą-

ce „jedynie” wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu i podaży lub ceny instrumentu finanso-

wego. Ocena w tej hipotetycznej materii dokonywana jest przez KNF i uczestników rynku na podsta-

wie wytycznych określonych w art. 41 ust. 1 ObrIFinU. W konsekwencji można jednak argumento-

wać, że znamiona zachowań uznanych za zakazaną manipulację mogą spełniać nie tylko transakcje 

dokonywane przez spółkę publiczną na podstawie art. 362 § 1 pkt 2a k.s.h., lecz również w ramach art. 

361 § 1 pkt 2 i 8 k.s.h. Uznanie powyższego wniosku za słuszny oznacza w uproszczeniu, że każda 

transakcja nabycia akcji własnych na potrzeby programu opcji menedżerskich podejmowana przez 

spółkę publiczną powinna być zgodna z uwarunkowaniami zastrzeżonymi dla zorganizowanego pro-

gramu odkupu akcji własnych w art. 3–6 rozporządzenia WE nr 2273/2003 tak długo, jak nie stanowi 

przyjętej praktyki rynkowej w myśl art. 39 ust. 2 pkt 1–2 ObrIFinU. Ponadto, stosownie do art. 3 w 

zw. z art. 4 ust. 1 rozporządzenia WE nr 2273/2003, w przypadku programu odkupu istnieje obowią-

zek każdorazowego spełnienia przesłanek z art. 19 ust. 1 drugiej dyrektywy. W konsekwencji, czyn-

ność ta wymaga szczegółowego upoważnienia walnego zgromadzenia; nabywane akcje muszą być w 

pełni pokryte, a przedmiotowa transakcja nie może spowodować obniżenia aktywów netto poniżej 

kwoty niepodzielnych kapitałów, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a) i b) drugiej dyrektywy (tj. 

kapitał zakładowy powiększony o rezerwy, których ustawa lub statut nie pozwalają wypłacać), wlicza-

jąc akcje nabyte uprzednio przez spółkę i będące w jej posiadaniu oraz akcje nabyte przez osobę dzia-

łającą na jej rachunek.
1317
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może znaleźć odpowiednie zastosowanie do instytucji programu opcji menedżerskich poprzez odwołanie do 

przepisów dotyczących nabywania akcji własnych dla instrumentów dłużnych zamiennych na akcje. 
1317

 Wniosek przeciwny prowadziłby do wykładni, w której na gruncie legis latae przesłanki nabycia akcji w 

przypadkach stypizowanych w art. 362 § 1 pkt 1, 2 i 8 k.s.h. ujęto w art. 362 § 2 k.s.h.; natomiast nabywanie 

akcji własnych przez spółkę publiczną w celu wypełnienia zobowiązań z instrumentów dłużnych zamiennych na 

akcje wymagałoby bezpośredniego spełnienia wymogów art. 3–6 rozporządzenia WE nr 223/2003 na mocy art. 

39 ust. 3 ObrIFinU jedynie w przypadku zamiaru wyłączenia zakazu manipulacji z art. 39 ust. 1–2 ObrIFinU. 

Oznaczałoby to, że pozostałe transakcje nabywania przez spółki publiczne akcji własnych w celu realizacji zo-

bowiązań z dłużnych instrumentów zamiennych na akcje nie muszą spełniać żadnych z wymienionych przesła-

nek, w tym mechanizmów ochronnych z art. 362 § 2 k.s.h. W szczególności, nie istniałby w tym przypadku 

wymóg uzyskania uchwały upoważniającej walnego zgromadzenia, nabywania jedynie akcji w pełni opłaconych 

oraz w granicach 20% kapitału zakładowego, a także finansowania transakcji jedynie z kapitału rezerwowego 

utworzonego z zysku. W efekcie, regulacja art. 362 § 1 pkt 2a kodeksu w zakresie nieobejmującym sytuacji 

wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji, stanowiłaby zasadniczy wyłom w systemie zabezpieczeń 

stworzonym w art. 362 § 2 k.s.h. i otwierałaby furtkę dla konstruowania programów opcji menedżerskich opar-

tych na akcjach własnych w sferze nieuregulowanej przez prawodawcę polskiego i unijnego. Wniosek taki nie 

wydaje się zasadny zważywszy na integralny i kompleksowy charakter komentowanej regulacji, a także w świe-

tle art. 173 ust. 2 ObrIFinU, w myśl którego KNF może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 1 



 407 

9.5. Obowiązki informacyjne spółki publicznej związane z programem opcji mene-

dżerskich 

9.5.1. Strategia w zakresie polityki informacyjnej a efektywność rynku kapitałowego 

 Wyznaczenie przez prawodawcę europejskiego państwom członkowskim jednakowych stan-

dardów w zakresie fundamentalnych obowiązków informacyjnych według modelu „one-size-fits-all”, 

czego wyrazem jest wymóg publikacji prospektów w przypadku większości podstawowych metod 

wprowadzania papierów wartościowych na rynek, jak również obowiązki publikacyjne okresowe i ad 

hoc, jest przejawem intencji wzmocnienia e f e k t y wn o ś c i  i n f o r ma c y j n e j  r y n k ó w  (informa-

tional markets efficiency) oraz integracji europejskiego rynku kapitałowego. W ramach hipotezy po-

dwójnego rynku (dual market hypothesis), efektywność rynków informacji przekłada się na e f e k -

t y wn o ś ć  r y n k u  k a p i t a ł o we g o  (efficient capital market), która co do zasady powinna wyrażać 

się w adekwatności cen papierów wartościowych notowanych na giełdzie.
1318

 Ta w efekcie powinno 

przekładać się na efektywną alokację kapitału na rynkach (efficiency of allocation in capital mar-

kets).
1319

 Obowiązki informacyjne wpisane są również w funkcjonalne i skuteczne wspieranie systemu 

corporate governance, zwłaszcza w kontekście zmniejszania kosztów agencyjnych pomiędzy repre-

zentantami odmiennych grup interesów w spółkach oraz redukcji kosztów monitorowania działalności 

kadry zarządzającej oraz operacji spółek przez środowiska pasywne, jak akcjonariusze w rozproszo-

nym akcjonariacie lub akcjonariusze mniejszościowi w spółkach o skoncentrowanej strukturze wła-

sności.
1320

 

9.5.2. Systematyka obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym 

 Mechanizmy ujawniania informacji i przejrzystość interesów spółki należą do fundamental-

nych założeń funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym. Ich celem jest zapewnienie nabywcom 

papierów wartościowych spółki wiadomości niezbędnych do oceny jej sytuacji majątkowej, ekono-

micznej i finansowej, będącej podstawowym warunkiem inwestycji kapitałowej na efektywnym in-

formacyjnie rynku. Dokonując klasyfikacji szeroko pojętego reżimu informacyjnego spółek publicz-

nych
1321

 w oparciu o kryterium materialnych substratów tych obowiązków można wyróżnić kilka nad-

rzędnych kategorii dotyczących (i) oferowania i wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu 

                                                                                                                                                         
mln zł na każdego kto nabywa akcje własne z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1, 

czyli właśnie rozporządzenia WE nr 2273/2003. 
1318

 Szerzej na ten temat, zob. S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 681–

688, s. 400–405; N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. II.5.2.1–II.5.2.5, s. 93–103. 

Obszerne opracowanie, zob. K.J. Hopt, B. Rudolph, H. Baum, Börsenreform: Eine ökonomische, rechtsverglei-

chende und rechtspolitische Untersuchung, Stuttgart 1997, s. 145–285. 
1319

 Jeżeli można wyróżnić różne stopnie efektywności rynków kapitałowych, „słaba” efektywność oznacza, 

że ceny akcji odzwierciedlają jedynie wiedzę na temat trendów cenowych w przeszłości; efektywność „średnio–

mocna” występuje w przypadku, gdy wartość walorów odpowiada wszystkim dostępnym publicznie informa-

cjom. W paradygmacie „mocnej” efektywności rynku kapitałowego, ceny akcji uwzględniają również wiadomo-

ści poufne/wewnętrzne (insider information). Zob. S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 

2007, pkt 683, s. 402. Por. teoretyczne rozważania poparte badaniami empirycznymi w odniesieniu do polskiego 

rynku, J. Bąk, K. Oplustil, Ius cogens w prawie spółki akcyjnej – analiza prawno-ekonomiczna, HUK 2007, Nr 

2. 
1320

 Por. N. Moloney, EC Securities Regulation, wyd. 2, Oxford 2008, pkt. II.5.2.3, s. 97–98. 
1321

 Aktualny system obowiązków informacyjnych na polskim rynku kapitałowym stanowi odzwierciedlenie 

regulacji unijnej, której zasadniczy zręb dotyczący problematyki niniejszej pracy został omówiony w rozdz. IV. 
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zorganizowanego; (ii) informacji poufnych; (iii) tzw. stałych (bądź ciągłych) obowiązków raporto-

wych; oraz (iv) obowiązków sprawozdawczości korporacyjno-finansowej.
1322

 

 Ponadto, nie może ujść uwadze norma art. 68a OfertaPublU,
1323

 w zastosowaniu której osoby 

wchodzące w skład organów zarządzających oraz nadzorujących emitenta są obowiązane do ujawnia-

nia swoich danych, a zwłaszcza wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, wypłaconych lub należ-

nych tym osobom od emitenta, z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz kwot należnych każdej z 

nich z osobna, w zakresie wyznaczonym przepisami rozporządzenia WE nr 809/2004; rozporządzenia 

ws. memorandum; rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych oraz rozporządzenia ws. 

zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozda-

niach finansowych. W konsekwencji, wymóg ten stanowi klamrę spinającą wszystkie obowiązki in-

formacyjne w zakresie wynagrodzeń członków władz spółki publicznej. Jest to jednocześnie odpo-

wiedź ustawodawcy rozstrzygająca explicite pojawiające się w praktyce wątpliwości w tej materii, w 

szczególności odnośnie wymogu indywidualnego ujawniania płac każdego z piastunów spółki. Jest 

bezdyskusyjnym, że opisany obowiązek informacyjny obejmuje również wszystkie uzyskane, jak 

również wciąż należne korzyści wynikające z programów opcji menedżerskich. 

9.5.3. Stałe obowiązki raportowe 

9.5.3.1. Uwaga ogólna i zakres podmiotowy 

 Zważywszy, że tok prowadzonego wywodu koncentruje się na specyficznych obowiązkach 

spółki publicznej lub pretendującej do takiego statusu, a przekazywanie informacji poufnych omówio-

no wcześniej, dalsze rozważania zostaną poświęcone stałym obowiązkom raportowym. Kategorię tę 

konstytuują obowiązki upublicznienia informacji bieżących oraz okresowych, w tym drugim przypad-

ku w postaci raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych.
1324

 Ich reżim został unormowany w art. 

56–68a OfertaPublU oraz uszczegółowiony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19.2.2009 r. ws. 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące-

                                                 
1322

 W zakres grupy pierwszej wchodzi upublicznianie informacji objętych dokumentem informacyjnym 

(prospekt emisyjny oraz różne rodzaje memorandów informacyjnych) wraz z wymogami ich aktualizacji. Druga 

grupa została omówiona wcześniej, a trzecia jest przedmiotem prowadzonego wywodu. Grupa czwarta opiera się 

na „tradycyjnych” obowiązkach informacyjnych w przedmiocie sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy, 

sprawozdań zarządu z działalności spółki (art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.), oraz sprawozdań rady nadzorczej z oceny 

sprawozdania zarządu (art. 382 § 3 k.s.h.). Dochodzi do tego jeszcze podstawowa płaszczyzna prawa akcjonariu-

sza do informacji, uregulowana w art. 428 k.s.h. Wypada dodać, że zaprezentowana systematyka nie ma charak-

teru podziału logicznego, gdyż podział nie ma charakteru rozłącznego. Przede wszystkim ciągły obowiązek 

raportowy na odcinku rocznych raportów (okresowych) jest skorelowany zakresowo z obowiązkami sprawoz-

dawczości korporacyjno–finansowej. Niemniej, osobne wyróżnienie stałych obowiązków raportowych ma sens, 

gdyż wynikają one z osiągnięcia statusu spółki publicznej, podczas gdy wymogi sprawozdawczości korporacyj-

no–finansowej są od niego niezależne. 
1323

 Przepis uchwalony nowelą z 8.9.2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 231, poz. 1547), która weszła w życie w dn. 

13.1.2009 r. Nieaktualne już kontrowersje w omawianej kwestii opisuje K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. 

Komentarz, Warszawa 2009, art. 68a, Nb 1–4. Por. również wyrok NSA z 16.1.2007 r., sygn. II GSK 246/06 

dot. obowiązku publikacji informacji o indywidualnych wynagrodzeniach członków organów spółki. 
1324

 Szerzej zob. K. Haładyj, Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków in-

formacyjnych, Warszawa 2008, pkt 2.3.; T. Sójka, Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzial-

ność cywilna za ich naruszenie, Warszawa 2008, s. 93–98; A. Chłopecki, Obowiązki informacyjne spółek pu-

blicznych, PPW 2001, Nr 9, s. 3–8. 
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go państwem członkowskim. Mając na uwadze, że zakres informacji objętych obowiązkiem bieżącego 

i okresowego raportowania dotyczy w zasadzie całokształtu istotnych działań emitenta mogących mieć 

wpływ na kształtowanie się poziomu ceny jego papierów wartościowych,
1325

 koniecznym będzie ogra-

niczyć rozważania do kwestii najściślej związanych z problematyką programu opcji menedżerskich. 

 Stałe obowiązki raportowe spoczywają na emitencie papierów wartościowych dopuszczonych 

do obrotu na rynku regulowanym. Regulacja ta stanowi zatem dopełnienie obowiązków informacyj-

nych ustanowionych na etapie proponowania nabycia papierów wartościowych, których podstawową 

materializacją jest obowiązek prospektowy. Spółka powinna przekazywać informacje bieżące i okre-

sowe Komisji Nadzoru Finansowego, giełdzie (lub innej spółce prowadzącej rynek regulowany) oraz 

do publicznej wiadomości w terminach sprecyzowanych w rozporządzeniu ws. informacji bieżących i 

okresowych. Ustawodawca ustanawia wyraźny wymóg, aby wszystkie raporty bieżące i okresowe 

przekazywane przez emitentów prezentowały informacje prawdziwe, rzetelne i kompletne oraz, aby 

umożliwiały inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, mająt-

kową i finansową emitenta (§ 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 InfBieżOkresR). 

9.5.3.2. Informacje bieżące 

 Na spółce, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

spoczywa obowiązek przekazywania raportów bieżących dotyczących określonych zdarzeń. Zagad-

nienia objęte mechanizmem raportowania bieżącego, związane z wdrożeniem i realizacją programu 

opcji menedżerskich, mogą dotyczyć m.in. (i) nabycia lub zbycia aktywów (w tym akcji) o znacznej 

wartości, tj. stanowiących co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych emitenta (§ 5 ust. 1 pkt 1 w 

zw. z § 2 ust. 45 w zw. z § 7 pkt 9 InfBieżOkresR); (ii) nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednost-

kę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta (§ 5 ust. 1 pkt 6 InfBie-

żOkresR); (iii) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta (§ 

5 ust. 1 pkt 9 InfBieżOkresR); (iv) zmiany praw z papierów wartościowych emitenta (§ 5 ust. 1 pkt 10 

InfBieżOkresR); (v) emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i zamiennych niezależnie od jej pułapu 

(§ 5 ust. 1 pkt 11 InfBieżOkresR);
1326

 (vi) zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanych z przy-

działem papierów wartościowych i wprowadzeniem ich do obrotu (§ 33 ust. 1 InfBieżOkresR); czy 

(vii) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu (§ 34 InfBieżOkresR). 

 Z perspektywy uchwalania oraz zmiany warunków systemów wynagrodzeń kapitałowych w 

spółkach publicznych szereg istotnych wymogów dotyczy publikacji informacji i dokumentów zwią-

zanych z przejrzystością prowadzenia spraw spółki. Chodzi szczególnie o (viii) publikowanie treści 

projektów uchwał oraz załączników do nich, mających być przedmiotem obrad walnego zgromadze-

nia, jak również (ix) uchwał i załączników podjętych przez walne zgromadzenie wraz z notą na temat 

rozkładu głosów akcjonariuszy oraz ich procentowego udziału w kapitale zakładowym (§ 38 ust. 1 

pkt. 3 i 7 InfBieżOkresR). Nie można również pominąć (x) raportowania o sprzeciwach zgłoszonych 

                                                 
1325

 K. Haładyj, Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych, 

Warszawa 2008, pkt 2.3.3. 
1326

 W kontekście wymogu dotyczącego obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa, niezro-

zumiałe wydaje się pominięcie przez ustawodawcę emisji warrantów subskrypcyjnych, wywołującej taki sam 

skutek gospodarczy. 
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do protokołu obrad walnego zgromadzenia podczas głosowania nad konkretnymi uchwałami oraz (xi) 

zaskarżaniu ich (§ 38 ust. 1 pkt. 9–10 InfBieżOkresR).
1327

 

9.5.3.3. Informacje okresowe 

9.5.3.3.1. Raport kwartalny 

 Raport kwartalny powinien zawierać m.in. kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, 

obejmujące zestawienie zmian w kapitale własnym emitenta (§ 87 ust. 1 InfBieżOkresR); informację 

dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych (§ 87 ust. 

4 pkt 4 InfBieżOkresR), jak również informację dodatkową w przedmiocie zmian zobowiązań warun-

kowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowe-

go (§ 87 ust. 4 pkt 7 InfBieżOkresR). Raport kwartalny zawiera nadto zestawienie stanu posiadania 

akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień prze-

kazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzed-

niego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób (§ 87 ust. 7 pkt 6 InfBieżOkresR) oraz wskazu-

je czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspek-

tywie co najmniej kolejnego kwartału (§ 87 ust. 7 pkt 11 InfBieżOkresR). 

9.5.3.3.2. Raport półroczny 

 Raport półroczny obejmuje m.in. półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z wyka-

zem zmian w kapitale własnym emitenta i oświadczeniami każdego z członków zarządu, że wedle ich 

najlepszej wiedzy dokument ten został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunko-

wości oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

emitenta, jak również jego wynik finansowy. W raporcie powinno się znaleźć także sprawozdanie na 

temat działalności emitenta przygotowane przez zarząd spółki, opisujące podstawowe zagrożenia i 

ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego oraz prezentujące stan posiadania akcji 

emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania 

raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania po-

przedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób (§ 89 InfBieżOkresR). 

9.5.3.3.3. Raport roczny 

 Składające się na raport roczny dokumenty mają pierwszorzędne znaczenie dla przejrzystości i 

dostępności wielu kluczowych spraw spółki. Z punktu widzenia programu opcji menedżerskich naj-

wyższą wagę posiadają m.in. roczne sprawozdanie finansowe,
1328

 sprawozdanie z działalności spółki 

sporządzone przez jej zarząd oraz oświadczenia członków zarządu, że wedle ich najlepszej wiedzy 

roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 

                                                 
1327

 Raporty bieżące należy przekazywać, co do zasady, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednej 

doby od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta (§ 100 ust. 1 InfBieżOkresR). Ter-

miny te ulegają jednak modyfikacji w niektórych z opisanych wyżej przypadków, np. w pkt. (vii) są to dwa 

tygodnie od zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; w pkt (viii) 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia; 

a w pkt (ix) 24 godziny od chwili podjęcia uchwał. 
1328

 Szczegółowy zakres treści rocznego sprawozdania finansowego został określony zarówno w § 91 InfBie-

żOkresR w art. 45–54 RachU oraz w załącznikach do tego aktu. 
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zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację ma-

jątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, a także, że sprawozdanie z działalności emi-

tenta zawiera prawdziwy obraz jego sytuacji (§ 91 ust. 1 InfBieżOkresR).
1329

 

 Na szczególną uwagę zasługuje norma, w myśl której sprawozdanie z działalności każdej 

spółki publicznej (tzn. niezależnie od przedmiotu jej działalności) spółki powinno zawierać m.in. sta-

nowiące jego wyodrębnioną część o ś wi a d c ze n i e  o  s t o s o wa n i u  ł a d u  k o r p o r a c y j n e go , 

którego wymogi treściowe sprecyzowano w § 91 ust. 5 pkt 4 InfBieżOkresR.
1330

 Unormowaniu temu 

należy przyznać kapitalny walor w kontekście zmian z 19.5.2010 r. implementujących do Dobrych 

Praktyk odwołanie do zaleceń 2004/913/WE oraz 2009/385/WE. W omawianym raporcie spółka obo-

wiązana jest wskazać m.in. któremu zbiorowi zasad corporate governance podlega oraz w jakim za-

kresie odstępuje od jego konkretnych postanowień, wyjaśniając dokładnie przyczyny odstępstw. Tym 

samym, na gruncie legis latae na spółce spoczywa obowiązek wytłumaczenia powodów niestosowania 

materialnych postanowień zaleceń KE w przedmiocie programów menedżerskich opcji nabycia akcji i 

wynagrodzeń jej kadry kierowniczej.
1331

 

 Natomiast, odnośnie emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową 

lub usługową ustanowiony został dodatkowy obowiązek zamieszczenia poza obrębem raportu w 

sprawie stosowania ładu korporacyjnego, lecz wciąż w ramach rocznego sprawozdania z działalności 

spółki, danych na temat wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub po-

tencjalnie należnych osobom zarządzającym i nadzorującym w przedsiębiorstwie emitenta, odrębnie 

dla każdej z nich (§ 91 ust. 6 pkt 17 InfBieżOkresR).
1332

 

 Wymóg ten posiada fundamentalną wagę dla problematyki programów opcji menedżerskich, 

gdyż obejmuje również dane o wynagrodzeniach „wypłaconych, należnych lub potencjalnie należ-

nych” z „programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym progra-

mów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w 

pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie)” osobno dla każdej z uprawnionych osób. Choć 

                                                 
1329

 Paralelny wymóg przewiduje art. 4 RachU, zgodnie z którym spółka powinna rzetelnie i jasno przedsta-

wiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, oraz wykazywać wszystkie zdarzenia, w tym 

operacje gospodarcze, w sprawozdaniu finansowym z g o d n i e  z  i c h  t r e ś c i ą  e k o n o m i c z n ą . 
1330

 Por. A. Opalski, Nowe obowiązki spółek publicznych i członków organów – implementacja do prawa 

polskiego dyrektyw 2006/43/WE i 2006/46/WE, MP 2010, Nr 5, s. 247–256; M. Redlicki, Obowiązki i zakres 

swobody emitenta w raportowaniu nt. dobrych praktyk, PCG 2009, Nr 3, s. 71–86. 
1331

 „Lustrzany” obowiązek zamieszczania w sprawozdaniu z działalności spółki informacji o stosowaniu za-

sad ładu korporacyjnego w przypadku m.in. spółek akcyjnych, których papiery wartościowe zostały dopuszczo-

ne do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego został ustanowiony w 

art. 49 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 49 ust. 1 RachU. Warto przy tym zauważyć, że sankcja przewidziana w art. 77 

RachU (tj. kara grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat, bądź obie te kary łącznie), ustanowiona wobec 

osób dopuszczającym do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami 

lub zawarcia w nim nierzetelnych informacji, nie obejmuje sprawozdania z działalności, w tym informacji o 

stosowaniu ładu korporacyjnego. 
1332

 Należy jednak zwrócić uwagę, że opisany wymóg odnośnie sprawozdania z działalności spółki publicz-

nej nie jest skorelowany z unormowaniem ustawy o rachunkowości w zakresie treści sprawozdania finansowego, 

o którym mowa w art. 45 ust. 1 RachU. Zgodnie załącznikiem nr 1 do RachU, dodatkowe informacje do spra-

wozdania finansowego spółki powinny zawierać m.in. dane o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z 

zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek handlowych za zakończony rok obrotowy, dla każdej grupy osobno. Widać więc, że 

wymagania narzucone przez RachU są węższe, gdyż obejmują osoby zarządzające i nadzorujące sensu stricto 

oraz zamiast indywidualnego ujawniania wynagrodzeń, wystarcza ujawniania grupami. 
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ustawodawca nie posłużył się tu pojęciem opcji nabycia akcji pozostają poza wszelką wątpliwością, że 

regulacja dotyczy wszelkiego typu programów opcyjnych dla kadry kierowniczej spółki. Po wtóre, 

dotyczy ona nie tylko osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących, lecz „osób 

zarządzających” i „nadzorujących” lato sensu w myśl szerokich definicji zakresowych z § 2 ust. 1 pkt 

30 i 31 InfBieżOkresR. Co więcej, znajduje on zastosowanie niezależnie od tego, czy przedmiotowe 

kwoty były zaliczane w koszty czy też wynikały z podziału zysku. 

 W rezultacie nie powinno być przedmiotem dyskusji, że niezależnie od stosowanych zasad 

rachunkowości (tj. RachU lub MSR), spółki z papierami wartościowym dopuszczonymi do obrotu na 

krajowym rynku regulowanym są zobowiązane rok rocznie publikować rozbudowany zestaw informa-

cji na temat systemów equity-based remuneration, niezależnie od tego, czy spełniają one rolę moty-

wacyjną czy jedynie premiową. Komplementarny charakter wobec omówionego wymogu ma nakaz 

ujawniania łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta i jego jednostek powiąza-

nych będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta – dla każdej z nich od-

dzielnie (§ 91 ust. 6 pkt 18 InfBieżOkresR). Podobnie należy ocenić konieczność informowania o 

znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których 

mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjo-

nariuszy i obligatariuszy (§ 91 ust. 6 pkt 20 InfBieżOkresR). 

 Analiza przedstawionego unormowania przekonuje jednoznacznie, że ustanawia ono wymóg 

całkowitej przejrzystości w materii wynagrodzeń opartych na kapitale własnym spółki publicznej lub 

jej spółek powiązanych w celu zapewniania akcjonariuszom i inwestorom rynkowym pełnego dostępu 

do całego spektrum informacji o sprawach wewnętrznych spółki na odcinku szeroko rozumianej płacy 

kadry kierowniczej i władz spółki. Ponadto, jakkolwiek opisane wymogi informacyjne w materii wy-

nagrodzeń ustanowiono wobec emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlo-

wą lub usługową, wykładnia § 91 ust. 8–11 InfBieżOkresR wskazuje, że brak jest argumentów natury 

prawnoekonomicznej przeciwko ich wobec innych kategorii emitentów, tj. banków, zakładów ubez-

pieczeń, przedsiębiorstw leasingowych i funduszy inwestycyjnych. Na koniec godzi się zauważyć, że 

wspomniany reżim informacyjny jest uzupełniony obowiązkiem publikacji informacji na temat syste-

mów kontroli programów akcji pracowniczych (§ 91 ust. 6 pkt 20 InfBieżOkresR). 

9.6. Polskie zasady ładu korporacyjnego wobec programu opcji menedżerskich 

9.6.1. Ewolucja unormowania Dobrych Praktyk wobec programu opcji menedżerskich  

 Pełne zrozumienie kształtu aktualnych polskich dobrych praktyk w odniesieniu do instytucji 

programu opcji menedżerskich wymaga przedstawienia zarysu ewolucji polskich zasad ładu korpora-

cyjnego.
1333

 Do pojęcia programów opcji menedżerskich odwoływał się pkt 80 projektu Kodeksu do-

                                                 
1333

 Wybrane publikacje na temat polskich zasad ładu korporacyjnego, zob. m.in.M. Cejmer, J. Napierała, T. 

Sójka (red.), Europejskie prawo spółek, t. 3, Kraków 2006,; A. Szumański, Zasady nadzoru korporacyjnego 

OECD (corporate governance), PPH 2000, Nr 5. A. Wacławik, Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych 

w 2002 r. Pozaustawowa regulacja zagadnień corporate governance a odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

ładu korporacyjnego, TPP 2002, Nr 4, s. 15 i n.; G. Domański, Znaczenie dobrych praktyk ładu korporacyjnego 

dla odpowiedzialności cywilnej spółek publicznych i członków ich organów, [w:] A. Nowicka (red.), Prawo 

prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 

2005, s. 405–413; M. Furtek, W. Jurewicz, Corporate governance – ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, 
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brych praktyk z 2002 r.
1334

 Projekt zalecał, aby w skład wynagrodzenia członków zarządu wchodziła 

nie tylko część stała, lecz również w miarę możliwości zmienne elementy motywacyjne, zwłaszcza 

takie, jak udział w programie opcji menedżerskich, czy też inne bezpośrednio lub pośrednio powiąza-

ne z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Programy opcyjne były więc zaliczane do systemów 

płacowych uzależnionych od wskaźników ekonomicznych, a przede wszystkim od efektywności za-

rządzania mającej na celu zwiększanie wartości spółki. Postanowienie to nie znalazło się jednak w 

ostatecznej wersji przyjętych oficjalnie dobrych praktyk z 2002 r. Zamiast niego kodeks stanowił, że 

wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, 

z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarzą-

dzania spółką (pkt 38 kodeksu dobrych praktyk 2002). Wynagrodzenie miało odpowiadać wielkości 

przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także 

wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu 

wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. 

 Przedmiotowe zalecenie zostało powtórzone w pkt. 38 Kodeksu dobrych praktyk z 2005 r. 

Dobre Praktyki 2005 wymagały również ujawniania w raporcie rocznym łącznej wysokości wynagro-

dzeń wszystkich członków zarządu oraz kwot indywidualnych dla każdego z nich, dodatkowo w roz-

biciu na poszczególne jego składniki. Powinny temu towarzyszyć informacje o procedurach i zasadach 

ustalania wynagrodzeń, a także szczegółowe wyjaśniania, w sytuacji gdy wysokość wynagrodzeń po-

szczególnych członków zarządu znacznie różniłyby się między sobą (pkt 39 Dobrych Praktyk 2005). 

Do konepcji wynagrodzenia motywacyjnego odnosił się również pkt. 36 Dobrych Praktyk2005, zale-

cający, aby członkowie zarządu traktowali posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominują-

cych i zależnych jako inwestycję długoterminową. 

 Gdański Kodeks Nadzoru Korporacyjnego odnosił się do programów opcji menedżerskich w 

dwóch istotnych aspektach.1335 Jednak nigdy nie stał się dokumentem o urzędowej mocy obowiązywa-

nia, co znacznie osłabiło jego wpływ na polski rynek i kształt zasad corporate governance. W jednym 

z głównych postulatów kodeks gdański zalecał, aby spółka nie stosowała narzędzi umożliwiających 

dokonanie przejęcia wbrew interesom akcjonariuszy, a zmiany kapitału zakładowego nie naruszały 

interesów dotychczasowych akcjonariuszy (art. V). Postulat ten został poszerzony przez szczegółowe 

zalecenie art. V pkt 5, w myśl którego akcje emitowane w ramach programów motywowania kadry 

menedżerskiej i pozostałych pracowników nie powinny stanowić łącznie – w okresie 5 lat – więcej niż 

10% ogólnej liczby akcji spółki. Cena emisyjna akcji w ramach tych programów nie powinna nad-

miernie odbiegać od ceny rynkowej. W komentarzu do tego zalecenia wyjaśniano, że programy mo-

tywacyjne mogą być pożyteczne, a ich stosowanie w polskich spółkach powinno być bardziej po-

                                                                                                                                                         
PPH 2002, Nr 6, s. 24–29; T. Kulesza, Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Warszawa 2002; 

A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010; A. Opalski, Nowe Dobre Praktyki w spółkach publicz-

nych, PPH 2008, Nr 3, s. 14.P. Tamowicz, M. Dzierżanowski, Setting Standards of Corporate Goverance: A 

Polish Experience with Drafting Codes, EBOR 2003, Vol. 4, s. 273 i n.; A.S. Nartowski, Dobre praktyki spółek 

notowanych na GPW (2008). Podręcznik, PCG nr specj. 2008 (dost. na stronie 

http://www.pid.org.pl/new1/materialy/Podrecznik_Dobrych_Praktyk_2008.pdf). 
1334

 Zob. Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r., MoP 2002, Nr 8.  
1335

 Dokument z 2002 r. przygotowany przez zespół redakcyjny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 

(IBnGR) w składzie: M. Dzierżanowski i P. Tamowicz, przy współudziale szerokiego grona konsultacyjnego, 

dost. na stronie www.pfcg.org.pl. 

http://www.pid.org.pl/new1/materialy/Podrecznik_Dobrych_Praktyk_2008.pdf
http://www.pfcg.org.pl/
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wszechne, niemniej nie powinny one „w istotny sposób rozwadniać udziałów akcjonariuszy oraz sta-

nowić formy rażącego transferu korzyści majątkowych ze spółki”. Zwracano również uwagę, że 

szczególnym zagrożeniem dla akcjonariatu jest transfer korzyści w sytuacji, kiedy osoby zarządzające 

dysponują znaczącym pakietem akcji lub kiedy główny akcjonariusz jest również zarządzającym. Na-

tomiast art. VI pkt 4 kodeksu gdańskiego dotyczący obowiązków informacyjnych spółki zalecał, aby 

udostępniały one informacje o sposobie wynagradzania i wysokości płac, obejmujące takie składniki 

jak: wynagrodzenie stałe, zmienne, opcje menedżerskie, odprawy i inne stanowiące istotny koszt dla 

spółki. 

 Problematyce związanej z uchwaleniem programów opcyjnych został poświęcony art. II.C.3. 

Zasad Nadzoru Korporacyjnego OECD,1336 rekomendujący przyznanie akcjonariuszom możliwości 

wygłaszania opinii dotyczących polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Ponadto, 

w myśl Kodeksu, element opcji na akcje, zawarty w pakietach wynagrodzeń dla członków organów 

spółek oraz pracowników, powinien zostać zaakceptowany przez wspólników/akcjonariuszy. (s. 18–

19). 

 Warto również zwrócić uwagę na unormowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Insty-

tucjonalnych
1337

 w zakresie sposobu głosowania ich środowisk w kwestii programów motywacyjnych. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Kodeksu, inwestorzy instytucjonalni uznali za zasadne wiązanie wynagrodze-

nia zarządu z wynikami spółek, niemniej przyjęli zasadę głosowania przeciw wprowadzaniu tego typu 

programów (np. opcyjnych), jeśli ich wynikiem miałby być nadmierny, tj. nieuzasadniony wzrost emi-

sji akcji (art. 23 ust. 2). Ponadto, inwestorzy opowiadzieli się za głosowaniem przeciw planom i pro-

gramom opcji menedżerskich, w których cena przyznania opcji lub sprzedaży akcji jest istotnie niższa 

od wartości rynkowej akcji lub okres, po którym beneficjent programu może sprzedać akcje bądź 

opcje jest za krótki (art. 23 ust. 3). 

9.6.2. Dobre Praktyki 2007 i krytyka braku implementacji zaleceń unijnych przez polskiego 

ustawodawcę 

 Kodeks dobrych praktyk w spółkach publicznych z 2007 r. nie odwoływał się explicite do 

pojęcia programów opcji menedżerskich. Zawierał natomiast regulację w przedmiocie obowiązków 

informacyjnych dotyczących programów wynagrodzenia kapitałowego. Zgodnie z pkt 12 części II 

kodeksu w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub 

podobnych instrumentach, spółka była zobowiązana zamieścić na korporacyjnej stronie internetowej 

informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie w związku z jego wprowadzeniem. 

Ponadto, kodeks wprowadził uproszczoną wersję pkt 38 Dobrych Prakty 2005, w myśl której wyna-

grodzenia członków organów spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wyni-

kającej z pełnionej funkcji, a także odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku 

do jej wyników ekonomicznych (cz. I pkt 5). 

 Trudno odeprzeć wrażenie, że kodeks z 2007 r. jakościowo stanowił on regres w stosunku do 

kodeksu z 2005 r. Zważywszy nadto, że w momencie uchwalenia Dobrych Praktyk 2007 co najmniej 

                                                 
1336

 OECD Principles of Corporate Governance, Paryż 2004, dost. na stronie http://www.oecd.org. 
1337

 Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych z 24.10.2006 r. (dost. na stronie: 

http://www.izfa.pl/files_user/pdf/kodeks.pdf). 

http://www.oecd.org/
http://www.izfa.pl/files_user/pdf/kodeks.pdf
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od dwóch lat istniała reglacja unijna dotycząca zasad wynagrodzeń kadry kierowniczej spółek giełdo-

wych, sformułowana w zaleceniach z 2004/913/WE i 2005/162/WE nie można mieć wątpliwości, że 

omawiane zasady polskiego ładu korporacyjnego ab initio zdecydowanie odbiegały od architektury 

corporate governance zalecanej przez prawodawcę europejskiego.
1338

 

 Wymaga natomiast podkreślenia, że Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do 

implementacji norm objętych materią zaleceń 2004/913/WE, 2005/162/WE i 2009/385/WE, gdyż, w 

jej przekonaniu, zmierzały one do ochrony rynku jednolitego oraz wyrażały dążenie do integracji (art. 

2, art. 3 ust. 1 pkt c, oraz art. 4 TWE).
1339

 Założeniem tych aktów było ulepszenie ram normatywnych 

ładu korporacyjnego w spółkach publicznych na płaszczyźnie Unii Europejskiej. Działania te miały na 

celu wzmocnienie ochrony aktualnych lub potencjalnych inwestorów, we wszystkich spółkach noto-

wanych na unijnych rynkach giełdowych.
1340

 Przede wszystkim jednak warto mieć na uwadze, że 

kwestie unormowane w zaleceniach 2004/913/WE, 2005/162/WE i 2009/385/WE przybrały postać 

specyficznego aktu prawa europejskiego przez wzgląd na postulat elastyczności oraz, przede wszyst-

kim, szybkości regulacji. Nadanie omawianej grupie przepisów formy zaleceń miało umożliwić omi-

nięcie długiego i skomplikowanego procesu towarzyszący uchwalaniu dwóch podstawowych rodza-

jów aktów prawa europejskiego, tj. rozporządzenia i dyrektywy. Fakt ten należy spostrzegać przez 

pryzmat swoistego zaufania, jakim Komisja obdarzyła państwa członkowskie oraz, z drugiej strony, 

lojalności tych drugich wobec Komisji. 

 Kwestia ta ma szczególną wagę, gdyż w porównaniu z pozostałymi państwami UE Polska 

zajęła przodujące miejsce na odcinku braku implementacji wspomnianej „miękkiej regulacji” unijnej. 

Wbrew wytycznym Komisji, polski prawodawca przez sześć lat nie implementował znacznej części 

postanowień zalecenia 2004/913/WE oraz przez rok nie wykonał widocznych starań w celu wdrożenia 

zalecenia 2009/385/WE. Okoliczności tej nie można lekceważyć zważywszy, że rekomendacje Komi-

sji uszanowała duża część krajów europejskich. W konsekwencji, polskie unormowanie adresowane 

do spółek publicznych przez dłuższy czas było pozbawione dość istotnego wycinka unijnej regulacji 

corporate governance poświęconej właśnie programom opcji i akcjonariatu menedżerskiego. 

 W tym kontekście, trudno zlekceważyć ogólne podsumowanie poziomu krajowych norm ładu 

korporacyjnego zaprezentowane dla każdego państwa członkowskiego w studium Riskmetrics Group 

z września 2009 r.
1341

 Wyniki badań skłoniły bowiem autorów raportu do o c e n y  p o z i o mu  p o l -

s k i e go  c o r p o r a t e  g o v e r n a n c e  p o n i że j  ś r e d n i e j  e u r o p e j s k i e j . Do całokształtu tak 

niskiej oceny przyczyniło się m.in. właśnie znaczenie i wpływ regulacji problematyki wynagrodzenia 

kierownictwa spółek w polskim kodeksie dobrych praktyk z 2007 r., które określono mianem bardzo 

nieznaczących oraz nieistniejących („very poor and negative”).
1342

 Ponadto, udzielane przez polskie 

spółki publiczne odpowiedzi dotyczące odstępstw od zasad korporacyjnego (określonych jako bardzo 

                                                 
1338

 Trafnie zobrazowano to stwierdzeniem, że Dobre Praktyki „najświeższe, uchwalone przez GPW w lipcu 

2007 roku, rozpaczliwie domagają się uwspółcześnienia!”, tak A.S. Nartowski, PCG 2010, Nr 1. 
1339

 S. Grundmann, European Company Law, Antwerpia–Oxford 2007, pkt 174, s. 99–100. 
1340

 Zob. motyw (6) preambuły zalecenia 2005/162/WE. 
1341

 Zob. Studium RiskMetrics Group na temat corporate governance w państwach członkowskich z 2009 r., 

[przyp. 709]. Omówienie przez G. Ferrarini, N. Moloney, M.C. Ungureanu, Understanding Director‟s Pay in 

Europe: A Comparative and Empirical Analysis, ILF Working Paper Series 11/2009 no. 109, s. 25–57. 
1342

 Studium RiskMetrics Group na temat corporate governance w państwach członkowskich z 2009 r., 

[przyp. 709], s. 149. 
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ubogie i zbyt ogólne), relacji akcjonariuszy do tych odstępstw oraz polityki w zakresie wynagradzania 

zostały łącznie uplasowane nie tylko poniżej średniej unijnej, lecz u zn a n e  z a  p r e z e n t u j ą c y  

n a j n i ż s z y  p o z i o m w  E u r o p i e  w  d a n yc h  o b s za r a c h .
1343

 Raport podkreślał, że w polskim 

zbiorze dobrych praktyk wiele zagadnień nie zostało w dostatecznym stopniu unormowanych oraz 

zdecydowanie sugerował dopracowanie zasad zwłaszcza w obszarze wzmocnienia niezależnych 

członków rad nadzorczych oraz odpowiedzialności kierownictwa spółki za jej wyniki oraz działalność. 

 Jak wiadomo, celem Dobrych Praktyk 2007 było ograniczenie wymogów formalnych wobec 

krajowych spółek w celu ułatwienia im rozwoju oraz zmniejszenia ewentualnych obciążeń, które w 

efekcie mogłyby się przełożyć na podwyższenie kosztów działalności. Filozofia przyświęcająca pol-

skiemu kodeksowi corporate governance i wyrażona w jego preambule wskazuje, że autorzy doku-

mentu widzieli szanse rozwoju polskiego rynku spółek publicznych w postawieniu wymagań na sto-

sunkowo niskim poziomie. Strategia ta wpisywała się zresztą w długofalowy plan rozwoju silnego 

regionalnego centrum finansowego poprzez wzrost roli rynku kapitałowego w gospodarce oraz wysu-

nięcia Polski na pozycję lidera gospodarek regionu CEE.
1344

 

 Niemniej, nie powinno budzić dyskusji, że ta gra może się okazać niebezpieczna w perspek-

tywie długoterminowej. Dobre zasady ładu korporacyjnego mają przyczynić się nie tylko do poprawy 

sytuacji w danej spółce, czasem również wbrew woli jej zarządców, wobec których stawiają dodatko-

we wymagania, ale w ujęciu szerszym powinny znaleźć przełożenie na poprawę stanu gospodarki i 

struktury rynku, a w efekcie – bezpieczeństwo ekonomiczne i dobrobyt społeczeństwa. Należy nadto 

zauważyć, że materia wynagrodzeń władz spółek publicznych, w tym zwłaszcza płacy opartej o skład-

niki zmienne, wlączywszy opcje akcyjne, nie sprowadza się jedynie do wymogów formalnych, lecz 

normuje szereg istotnych kwestii o charakterze materialnoprawnym. Doświadczenia bardziej rozwi-

niętych krajów uczą przy tym, że tylko skuteczna regulacja omawianego obszaru jest w stanie zapew-

nić odpowiedni poziom ochrony dla różnych grup interesariuszy.
1345

 

9.6.3. Dobre Praktyki 2010 

 W dniu 19.5.2010 r. Rada Nadzorcza Giełdy uchwaliła zmiany do polskiego zbioru dobrych 

praktyk.
1346

 W temacie wynagrodzeń władz spółek dokonano zmiany brzmienia punktu 5 w cz. I, który 

w nowym kształcie nakłada na spółkę obowiązek posiadania polityki wynagrodzeń, określającej w 

szczególności formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorują-

cych, oraz zasad jej ustalania. Co istotne jednak, wprowadzono odwołanie do zaleceń unijnych po-

                                                 
1343

 „The responses to all these questions are significantly below the European median, presenting the lowest 

score on these topics.”, Studium RiskMetrics Group na temat corporate governance, [przyp. 709], s. 40–41. 
1344

 Ambicję tę oddaje strategia rozwoju rynku kapitałowego opublikowana przez Ministerstwo Finansów, 

zob. Ministerstwo Finansów, Strategia rozwoju rynku kapitałowego „Agenda Warsaw City 2010”, kwiecień 

2004 r., dost. na stronie: http://rrk.mf.gov.pl/pliki/strategia_04_04_271.pdf. 
1345

 Krytycznego porównania Dobryk Praktyk 2007 i 2005 w obszarze wynagrodzeń dokonał A. Opalski, Eu-

ropejskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 354–356. Negatywną ocenę Dobrych Praktyk 2007 zawiera również 

A. Opalski, Nowe Dobre Praktyki w spółkach publicznych, PPH 2008, Nr 3, s. 14 i n. 
1346

 Literatura nt. uchwały Rady GPW nr 17/1249/2010 z 19.5.2010 r. ws. zmiany tekstu Dobrych Praktyk, 

zob. A. Nartowski, Dobre praktyki 2010, PCG 2010, Nr 2, s. 22; E. Badowska-Domagała, Zasady wynagradza-

nia w znowelizowanym dokumencie Dobrych Praktyk, PCG 2010, Nr 2, s. 25–26. 
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przez wytyczną, w myśl której przy określaniu polityki wynagrodzeń powinno mieć zastosowanie 

zalecenie 2004/913/WE uzupełnione o zalecenie 2009/385/WE. 

 Prima facie mogłoby się wydawać, że po sześciu latach braku aktywności twórcy Dobrych 

Praktyk nadrobili zaległość w postaci implementacji zaleceń z 2004 i 2009 r. Wniosek taki byłby jed-

nak nieuzasadniony. Postanowienie cz. I pkt. V Dobrych Praktyk 2010 stanowi jedynie blankietowe 

odesłanie do aktów adresowanych do państw członkowskich, a nie indywidualnych spółek. Jakkol-

wiek doświadczenie uczy, że polskie spółki publiczne w miarę dobrze wypełniają obowiązki wynika-

jące z zasad ładu korporacyjnego, naiwnością byłoby oczekiwać, że zaczną same dokonywać wykład-

ni unijnych zaleceń w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy ich organów. Rozwiązanie takie nie 

gwarantuje efektywności stosowania zaleceń UE w polskim prawie. Jest ponadto swoistym paradok-

sem, że podmiot odpowiedzialny za transparentność zasad rządzących obrotem giełdowym i promo-

wanie „standardów” ładu korporacyjnego na polskim rynku wybrał taki kierunek procedowania z 

unijnymi zaleceniami. Zestawienie tego rozwiązania z inicjatywami w jurysdykcjach stanowiących 

przedmiot rozważań prawnoporównawczych w rozdz. III wskazuje, że pozostaje ono w r a żą c e j  

s p r ze c z n o ś c i  z  d z i a ł a n i a mi  u s t a w o d a wc ó w  i  t w ó r c ó w  k o d e k s ó w  c o r p o r a t e  

g o v e r n a n c e  w  wi ę ks z o ś c i  w i o d ą c y c h  k r a j ó w  U n i i  E u r o p e j s k i e j . Krytykę blankie-

towej implementacji zaleceń 2004 i 2009 sformułowano również w najnowszym piśmiennictwie pod-

nosząc trafnie, że na twórcach krajowych kodeksów ładu korporacyjnego spoczywa powinność spo-

rządzenia rozwiązań modelowych i zasad dostosowanych do „lokalnych uwarunkowań”, a nie odsyła-

nie do „miękkiego” prawa unijnego, zawierającego jednie wytyczne ramowe wyznaczające kierunki 

rozwiązań przyjmowanych w prawie krajowym.
1347

 Godzi się przy tym dodać, że rekomendacja cz. I 

pkt 5 Dobrych Praktyk 2010 nawet nie podlega mechanizmowi „comply or explain”, co jeszcze bar-

dziej osłabia wagę i praktyczny walor odesłania do prawa unijnego. 

 W konsekwencji, w pełni uzasadnione jest stanowisko, w myśl którego część zasad „soft law” 

płynących z unijnych zaleceń z 2004 i 2009 r. nie została jak do tej pory właściwie transponowana do 

polskiej regulacji adresowanej do spółki publicznej. Nowe brzmienie cz. I art. 5 Dobrych Praktyk 

2010 stanowi co najwyżej ich wadliwą, gdyż blankietową, implementację która jako taka powinna 

podlegać krytyce. W świetle kontrowersji związanych z nadmiernymi wynagrodzeniami kadry zarzą-

dzającej spółek publicznych na świecie oraz trudności we właściwym projektowaniu programów opcji 

menedżerskich odpowiadających paradygmatowi motywacyjnej płacy za wyniki, rozwiązanie przyjęte 

przez twórców Dobrych Praktyk 2010 budzi wątpliwości natury zarówno merytorycznej, jak i aksjo-

logicznej oraz stanowi jednoznaczny sygnał dla spółek, że zbioru tych zasad można nie traktować 

poważnie. 

 Podsumowując, należy sobie zdać sprawę, że polskie zasady ładu korporacyjnego nie imple-

mentują współczesnego kanonu corporate governance w stosunku do programów wynagrodzeń za 

pomocą papierów wartościowych bądź instrumentów kapitałowych, w tym opcji kupna akcji. Pozba-

wia to polską instytucję programu opcji menedżerskich źródła niezaprzeczalnie istotnych wytycznych, 

                                                 
1347

 A. Opalski [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17B. Prawo spółek kapitałowych, pod red. S. Sołtysińskie-

go, Warszawa 2010, s. 179–180, Nb 82. 
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składających się na naturę (właściwość) ich konstrukcji jurydycznej.
1348

 Kilkuletnia niemoc rodzimej 

Giełdy w kwestii stanowienia nowoczesnego, wartościowego i na europejskim poziomie zbioru zasad 

ładu korporacyjnego w obszarze wynagrodzeń kadry kierowniczej spółek, wymaga negatywnej oceny 

i pozwala na sformułowanie postulatu, aby powrócić do formuły, w ramach której wypracowano Do-

bre Praktyki 2002 i 2005, bądź odpowiedzialność za tę ważną płaszczyznę regulacji spółki publicznej 

powierzyć powołanej pod auspicjami ustawodawcy komisji niezależnych ekspertów, jak ma to miejsce 

np. w Niemczech. Wniosek ten jest tym bardziej uzasadniony od chwili prywatyzacji GPW, w wyniku 

której występuje ona w dwojakiej roli: regulatora rynku oraz spółki notowanej na warszawskim par-

kiecie i podlegającej wytycznym regulatora, co może rodzić szereg pytań na temat bezstronności Gieł-

dy w niektórych obszarach działania w charakterze regulatora rynku.
1349

 

 Jeżeli zaś chodzi o postulaty w zakresie prawidłowej implementacji zaleceń 2004/913/WE i 

2009/385/WE, zwłaszcza w materii tak skomplikowanej jako programy wynagrodzeń za pomocją 

opcji nabycia akcji, wydaje się, że pomocnym narzędziem, będzie zastosowanie ostrożnej analogii do 

oficjalnych „Wytycznych polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej” z 2009 r.,
1350

 mających na 

celu zapewnienie efektywności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, w odniesieniu 

do transpozycji dyrektywy. Zgodnie z art. 3.2.4. pkt. 77 Wytycznych, transpozycja prawa europejskie-

go do prawa krajowego musi być na tyle precyzyjna, aby, niezależnie od wymogu prounijnej wykładni 

prawa krajowego, przy stosowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego nie było konieczne 

sięganie do treści samej dyrektywy. Jeżeli postanowienia dyrektywy są wyjątkowo szczegółowe, 

wówczas zalecane jest dosłowne przeniesienie tych postanowień do transponującego ją aktu prawa 

krajowego. Stosownie natomiast do art. 3.2.3. pkt 67 Wytycznych, transpozycja dyrektywy powinna 

być w każdym przypadku przeprowadzona w taki sposób, aby jednostka miała całkowitą jasność co do 

ciążących na niej obowiązków i przysługujących praw.
1351

 

                                                 
1348

 Odwołuję się tu do inspirującego zapatrywania postrzegającego reguły dobrych praktyk jako odpowied-

nik natury (właściwości) stosunku prawnego spółki akcyjnej oraz zaprzeczenie złych praktyk, które w zależności 

od przypadku mogą podpadać pod zakres nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Tak A. Szumański, Sys-

tem Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, pod red. A. Szumańskiego, Warszawa 2006, s. 81, 

Nb 131. 
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 Szersze wywody w tym kontekście prezentuje raport OECD kwestionujący rolę giełdy jako organu wła-

ściwego do tworzenia zasad ładu korporacyjnego. Giełda jako regulator obrotu pobierający opłaty od spółek 

publicznych, nie jest instytucją niezależną i bezinteresowną, lecz jednym z podmiotów uczestniczących w złożo-

nej sytuacji rynkowej, Zob. OECD Steering Group on Corporate Governance, The Role of Stock Exchanges in 

Corporate Governance, Paryż, 25.6.2009, (http://www.oecd.org/dataoecd/30/47/44368686.pdf). 
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 Zob. przyp. 637. 
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 Warto również przywołać stanowisko Trybunału Sprawiedliwości WE, zgodnie z którym transpozycja 

dyrektywy w krajowym porządku prawnym musi być przeprowadzona za pomocą przepisów ustanawiających na 
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Zob. orzeczenie TSWE z 13.9.2001 r. w sprawie C-417/99 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii, 

pkt 38, Zb. Orz. 2001, s. I-06015. 
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Zakończenie 

I. Podsumowanie i wnioski de lege lata 

 1. Przedmiotem niniejszej rozprawy było określenie pojęcia i charakteru prawnego programu 

opcji menedżerskich w prawie polskim na tle prawnoporównawczym przy uwzględnieniu założeń 

funkcjonalnych i ekonomicznoprawnych przyświecających analizowanej instytucji prawa spółek. Wo-

bec braku szerszego studium omawianego tematu w dotychczasowej krajowej literaturze prawniczej 

proces badawczy należało przeprowadzić niemal od podstaw. 

 2. Koncepcja programów opcji menedżerskich we współczesnym kształcie, tj. systemów wy-

nagrodzeń motywacyjnych bazujących na opcjach na akcje (stock options), mających umożliwić po-

wiązanie wynagrodzenia kadry menedżerskiej z wynikami ekonomicznymi spółki narodziła się w 

Stanach Zjednoczonych. Historia programów opcyjnych sięga początków XX w., a rozwojowi prak-

tycznego zastosowania tej instytucji w amerykańskich spółkach giełdowych towarzyszyły wielokrotne 

próby dostosowania rozwiązań podatkowych i rachunkowych, mających na celu uatrakcyjnienie tej 

formy wynagradzania członków władz spółek. Okoliczność, że w prawie spółek stanu Delaware moż-

liwość emisji opcji, warrantów i innych instrumentów inkorporujących uprawnienia do nabywania 

papierów wartościowych przewidziano już w 1929 r., podczas gdy analogiczne rozwiązania wprowa-

dzono w Niemczech w 1998 r., a w Polsce 2003 r., wskazuje na zdecydowanie dłuższe doświadczenia 

na amerykańskim rynku spółek z funkcjonowaniem instrumentów opcyjnych wykorzystywanych jako 

narzędzie płacowe dla kadry zarządzającej spółek kapitałowych. 

 3. Ewolucja zdywersyfikowanych form płacy opartej na instrumentach kapitałowych wpisy-

wała się w szeroki nurt teoretycznych rozważań w naukach ekonomicznych i prawnych dotyczących 

kluczowych zagadnień z teorii firmy i nauki o przedsiębiorstwie, prowadzonych od lat 30. XX w. Ich 

celem było znalezienie remedium na tzw. problemy agencyjne wynikające z rozdziału własności od 

zarządzania we współczesnym modelu spółki publicznej z rozproszonym akcjonariatem. W ramach 

takiej organizacji efektem rozbieżności interesów i asymetrii informacyjnej jest albo „pokusa naduży-

cia” mogąca prowadzić do realizacji przez zarządców spółek własnych celów lub maksymalizacji ich 

zysków kosztem akcjonariuszy i przedsiębiorstwa, albo bierność kadry zarządzającej i awersja do 

podejmowania ryzyka gospodarczego. Według ukształtowanej w latach 70. XX w. teorii efektywnego 

wynagradzania, podbudowanej rozwojem koncepcji „płacy za wyniki” („pay for performance”) w 

latach 80. ubiegłego stulecia, zastosowanie stock option plans w spółkach publicznych miało przyczy-

nić się do obniżenia kosztów agencyjnych, zmniejszenia skali zjawiska asymetrii informacyjnej, a 

także skuteczniejszego powiązania interesów menedżerów z interesem akcjonariuszy, a w efekcie 

podwyższenia wartości spółki na rynku oraz zwiększenia zysku jej akcjonariuszy. Prześledzenie 

wspomnianych procesów ułatwia prawidłowe zrozumienie instytucji programu opcji menedżerskich, 

prowadząc do wniosku, że stanowi ona logiczny „produkt” rozwoju nowoczesnego prawa spółek i 

rynku kapitałowego oraz odpowiedź na zapotrzebowanie praktyki. 

 4. W amerykańskim prawie spółek programy opcji na akcje dla kadry zarządzającej mogą być 

kreowane na kilka sposobów. Podstawową konstrukcją jest pozaustawowy i niekwalifikowany pro-

gram opcyjny (non-qualified stock option). System ten opiera się na instytucji opcji na akcje (stock 

option), polegającej na przyznaniu przez spółkę na rzecz osoby uprawnionej prawa, lecz nie obowiąz-
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ku, nabycia oznaczonej ilości akcji spółki po określonej cenie w wyznaczonym czasie przy spełnieniu 

ustalonych warunków. Tak rozumiana stock option nie ma charakteru derywatu, lecz uprawnienia do 

nabycia akcji spółki, o genezie kontaktowej, które jest wbudowane w instrument finansowy (security). 

Mowa jest zatem o „call option on stock”. Stanowe prawa spółek, jak również ustawa modelowa przy-

znają kompetencję kreowania i emisji opcji na akcje radzie dyrektorów. W przeciwieństwie do planu 

incentive stock option, którego konstrukcja została ściśle unormowana przez przepisy ustawy podat-

kowej z uwagi na związane z nim preferencje fiskalne dla jego organizatora i uczestników, nie istnieje 

jeden model normatywny niekwalifikowanego program opcyjnego. W efekcie spółki posiadają dużą 

dowolność w ustanawianiu warunków programów opcji przeznaczonych dla kadry zarządzającej. 

Istotnym ułatwieniem dla konstruowania systemów opcyjnych była instytucja kapitału autoryzowane-

go, w ramach którego kompetencja do emisji akcji autoryzowanych, lecz niewyemitowanych jest co 

do zasady przyznana radzie dyrektorów, bądź w niektórych sytuacjach walnemu zgromadzeniu.  

 Podstawowymi czynnikami przemawiającymi za popularnością programów opcji na akcje 

była możliwość przyznawania stock options jako formy wynagrodzenia odroczonego w formie bezgo-

tówkowej, które nie musiało być ujmowane po stronie kosztów w sprawozdaniach finansowych spółek 

i z którym wiązały się atrakcyjne zasady opodatkowania polegające na powstaniu obowiązku podat-

kowego dopiero w momencie zbycia akcji, a nie otrzymania opcji lub nabycia akcji. 

 5. Wraz z początkiem lat 90. XX w. stock option plans zaczęły zdobywać popularność w wie-

lu krajach, zarówno tych o rozwiniętych, jak i wschodzących rynkach kapitałowych. Zróżnicowane 

wersje programów motywacyjnych opartych o instrument opcji kupna akcji odniosły błyskawiczną 

karierę na całym świecie. W wyniku tej „mody”, praktyka obrotu wymuszała zastosowanie struktur 

wzorowanych na kształt programów opcyjnych dla kadry zarządzającej również w krajach niewywo-

dzących się z anglosaskiej tradycji prawa, których systemy prawa spółek nie były dostosowane do 

obsługi rozwiązań bazujących na instytucji o specyfice konstrukcyjnej i ściśle określonych celach 

gospodarczych wykształconych w ramach prawa amerykańskiego. Oznaczało to, że twórcy prawa 

spółek i standardów ładu korporacyjnego musieli podejmować inicjatywy legislacyjne, aby z jednej 

strony umożliwić stosowanie programów opcji menedżerskich w sposób nieuciążliwy dla spółek i 

osób uprawnionych, a równocześnie zapewnić należytą ochronę wszystkim grupom podmiotów, któ-

rych pozycja prawna może ulec zmianie w wyniku ich realizacji. Działania krajowych ustawodawców 

miały rozmaity przebieg oraz bardziej lub mniej trafiony kształt. Wspomniane procesy zaowocowały 

wzmożonymi badaniami w przedmiocie struktury wynagrodzenia menedżerów publicznych spółek 

akcyjnych w Stanach Zjednoczonych, Europie i na świecie. 

 Przeprowadzone badania komparatystyczne prowadzą do wniosku, że prawodawcom z wiodą-

cych jurysdykcji będących przedmiotem dyskursu towarzyszy niejednolita, lecz w miarę spójna wizja 

koncepcji akcjonariatu menedżerskiego. Praktycznie w każdym z przeanalizowanych ustawodawstw 

konstrukcja programu opcji menedżerskich ustanawiana jest co prawda w ramach zróżnicowanych 

struktur normatywnych, co wynika ze specyfiki krajowych systemów prawa spółek i rynku kapitało-

wego, lecz wykazują one cechy wspólne. W niektórych krajach (Wielka Brytania, Francja) większą 

wartość przyznaje się instytucji szerokopojętego akcjonariatu pracowniczego, tworzącego długotermi-

nową wartość dla przedsiębiorstw oraz pracowników. Niemniej, wszędzie unormowanie systemów 

wynagrodzeń kapitałowych dla członków kadry kierowniczej, w tym opartych na opcjach akcyjnych, 
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ma charakter autonomiczny z uwagi na specyfikę i spektrum złożonych zagadnień prawnych, skutki 

społeczno-ekonomiczne oraz potencjalne zagrożenia dla interesu i majątków spółek, wynikające z 

wadliwych konstrukcji programów wynagrodzeń opartych na kapitale przedsiębiorstw. Wszystkie 

jurysdykcje, którym poświęcono uwagę w ramach rozważań prawnoporównawczych posiadają rozwi-

nięte unormowania oraz rozbudowaną siatkę pojęciową ładu korporacyjnego w analizowanej materii, 

m.in. dlatego, że implementowały zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące wynagrodzeń kadry kie-

rowniczej. Nieraz system krajowych zasad corporate governance idzie dalej lub znacznie dalej niż 

sugeruje prawodawca unijny. 

 6. Z nastaniem XXI w. istotny argument dla krajowych prawodawców do tworzenia lub re-

formy regulacji programów opcyjnych stanowiła coraz większa liczba wątpliwości teoretycznych i 

praktycznych związanych z ich zastosowaniem. Wynikały one z ujawnianych nieprawidłowości i nad-

użyć bądź po prostu informacji o nieprzeciętnie wysokich zarobkach członków władz spółek z tytułu 

realizacji opcji, które zaczęły szokować opinię publiczną. W naukach ekonomicznych i prawnych 

sformułowano szereg zarzutów dotyczących programów opcji menedżerskich. Wiele z nich kwestio-

nuje poprawność twierdzeń i badań naukowych dowodzących wpływ systemów opcji na akcje na 

wzrost wartości firmy. Niektóre postulują nawet całkowite odejście od ich wykorzystania i zaprzeczają 

koncepcji płacy za wyniki. Krytyka programów opcyjnych wzmogła się po serii skandali finansowych 

na początku XXI w., a kolejne kryzysy umożliwiły identyfikację dodatkowych ryzyk i zagrożeń wyni-

kających dla spółek z niewłaściwego zastosowania konstrukcji płacy opartej na opcjach na akcje. 

 Dwie ostatnie dekady doświadczeń z programami opcji menedżerskich w najbardziej rozwi-

niętych krajach, zdają się potwierdzać stanowisko, że na płaszczyźnie projektowania, wdrażania i re-

alizacji systemów wynagrodzeń kapitałowych „diabeł tkwi w szczegółach”. Praktyki kadry zarządza-

jącej spółek kapitałowych w obszarze wynagrodzeń, zwłaszcza w ramach realizacji programów opcji 

menedżerskich lub innych podobnych systemów płacowych, zdają się bowiem wskazywać, że luki w 

krajowych systemach prawa spółek, a także niedoskonałości lub braki w regulacji ładu korporacyjnego 

zarówno w sferze wewnętrznej, tj. na poziomie spraw spółki, jak z perspektywy zewnętrznej, tj. ryn-

kowej, bywają skutecznie wykorzystywane przez kadrę kierowniczą dla osiągania prywatnych korzy-

ści kosztem spółki i akcjonariuszy. 

 W tym kontekście uwidacznia się najbardziej paradoksalny charakter tematyki programów 

opcji menedżerskich, że instytucja, której zasadniczym celem było obniżenie wysokości wynagrodzeń 

gotówkowych wypłacanych przez spółkę oraz zapobieganie tzw. problemom agencyjnym, wynikają-

cym z rozdziału własności kapitału od obszaru zarządzania spółką we współczesnym modelu spółki 

publicznej, sama wykreowała jeden z największych współczesnych problemów agencyjnych w obsza-

rze corporate governance po obu stronach Atlantyku, tj. eskalację wygórowanych wynagrodzeń kadry 

zarządzającej spółek kapitałowych (excessive executive remuneration), nastawienie na osiąganie krót-

koterminowych zysków oraz naruszenie zasad zarządzania ryzykiem. Problematyka ta stanowi wy-

zwanie dla krajowych oraz ponadnarodowych twórców prawa spółek i rynku kapitałowego, a także 

kluczowy punkt dyskusji, już nie tylko transatlantyckiej, lecz także globalnej, nad aktualnością, kon-

dycją i efektywnością uregulowań prawa spółek i corporate governance w omawianym zakresie. 

 7. Uregulowanie instytucji programów opcji menedżerskich i innych podobnych mechani-

zmów płacowych w systemach prawa spółek i ładu korporacyjnego wiodących jurysdykcji ma charak-
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ter niesłychanie „dynamiczny” jak na nauki prawne, gdyż podlegało niejednej zmianie w ciągu minio-

nej dekady. Z uwagi na tempo powyższych zmian w wielu przypadkach nie było możliwe bazowanie 

na aktach prawnych bądź literaturze nawet sprzed roku lub kilku ostatnich lat. Ostatnie dziesięć lat to 

w istocie czas ciągłego reformowania i modelowania tematyki programów opcji akcyjnych zarówno 

prawem „twardym”, jak i „miękkim”. Kierunków tego rozwoju nie sposób było pominąć podczas 

rozważań, jak również nie zawsze można przewidzieć ich dalszy bieg. 

 8. Problematyka programu opcji nabycia akcji spotkała się także z odzewem prawodawcy 

europejskiego. Jakkolwiek unijne unormowanie przedmiotowej materii ma charakter regulacji frag-

mentarycznej, rozproszonej w kilku aktach europejskiego prawa spółek, rynku kapitałowego i standar-

dów rachunkowości, z perspektywy niniejszej pracy szczególny walor należy przyznać zasadom cor-

porate governance sformułowanym przez Komisję Europejską. Kwestia została poruszona po raz 

pierwszy w Raporcie Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów Prawa Spółek z 2002 r., który położył 

podwaliny pod dalsze działania Unii Europejskiej w tym aspekcie. Zmiana podejścia i pogłębianie 

regulacji na szczeblu unijnym są widoczne w ewolucji treści aktów o charakterze soft law. Zalecenie 

2004/913/WE ws. wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych i zalecenie 2005/162/WE dotyczące 

roli dyrektorów niewykonawczych koncentrowały się na jawności i transparentności wynagrodzeń, w 

tym za pomocą opcji na akcje, oraz mechanizmach akceptacji bądź wyrażania opinii na ich temat 

przez akcjonariuszy. Natomiast zalecenie 2009/385/WE Komisji z 30.4.2009 r. zawiera szereg posta-

nowień ingerujących w strukturę i funkcję wynagrodzeń kapitałowych opartych na zmiennych skład-

nikach. Regulacje te posługują się pojęciem opcji menedżerskiej sensu largo, odwołując się do „share 

options or any other right to acquire shares or be remunerated on the basis of share price movements” 

(zob. np. art. 4.1. i 4.2. zalecenia 2009/385/WE), za czym przemawia wykładnia funkcjonalna oraz 

intencja objęcia zakresem unormowania szerokiego zakresu przedmiotowego. 

Uchwalona przez Parlament Europejski w dniu 24.11.2010 r. dyrektywa 2010/76/UE w spra-

wie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących 

portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń przewiduje 

nowe mechanizmy nadzorcze wobec polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych, jako jedną z 

odpowiedzi na kryzys finansowy z lat 2008–2009. 

 9. Współczesne konstrukcje jurydyczne oparte prima facie na założeniach amerykańskich 

stock option plans zostały „przeszczepione” na polski rynek spółek w połowie lat 90. XX w., lecz 

proces ten miał charakter transplantu instytucji z praktyki obrotu, a nie prawnego, gdyż nie podążyła 

za nim implementacja szczegółowych lub systemowych rozwiązań prawnych. Wobec stanu regulacji 

ówczesnego prawa handlowego zakorzenionego w instytucjach z lat 30. XX w., praktyka obrotu wy-

pełniła próżnię legislacyjną prowizorycznymi rozwiązaniami prakseologicznymi. W braku instrumen-

tów stanowiących odpowiedniki opcji nabycia akcji sensu stricto, polskie spółki zaczęły wdrażać sys-

temy mające naśladować motywacyjne programy opcyjne głównie w oparciu o obligacje z prawem 

pierwszeństwa i zamienne, stanowiące „protezę” prawną menedżerskich opcji call. Natomiast sztyw-

ność i nieelastyczność tradycyjnej procedury emisji akcji i zakazu nabywania akcji własnych rozwią-

zywano nieraz poprzez zaangażowanie instytucji finansowej występującej w charakterze subemitenta, 

gwaranta lub powiernika emisji bądź po prostu podmiotu zarządzającego obsługą programu. Pierwsze 

próby normatywnego lub quasi-normatywnego usystematyzowania problematyki programu opcji me-
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nedżerskich podejmowały: wspólne stanowisko Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z 

15.1.1997 r. ws. dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji z umów przyznających pracownikom i ka-

drze zarządzającej prawa nabycia akcji na preferencyjnych warunkach oraz rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z 2001 i 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt 

emisyjny oraz skrót prospektu, które zawierały definicję legalną programu motywacyjnego. Akty te 

zostały następnie uchylone. Reżim prawny ulegał sukcesywnym zmianom, których poszczególne eta-

py wyznaczyły: uchwalenie w 2000 r. kodeksu spółek handlowych wprowadzającego mechanizm 

warunkowego i docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenie warrantów sub-

skrypcyjnych w 2003 r. oraz zezwolenie na nabywanie akcji własnych w 2008 r. 

 10. Niemniej, mimo nowelizacji prawa spółek w ostatnich latach, za wzrostem popularności 

programów motywacyjnych nie podążyło ukształtowanie kompleksowych rozwiązań normatywnych. 

Rozwojowi tych zjawisk nie towarzyszył również proporcjonalny wzrost badań nad ekonomiczną i 

prawną naturą analizowanej instytucji. Jest to co najmniej zaskakujące zważywszy na możliwości 

zastosowania oraz skalę faktycznego wykorzystanie programów opcyjnych w Polsce. Od połowy lat 

90. XX w. programy opcji menedżerskich stały się elementem krajobrazu krajowych przedsiębiorstw 

oraz spółek zagranicznych na polskim rynku, odnotowując dynamiczne nasilenie zastosowania 

zwłaszcza w ciągu minionej dekady. Proces ten znalazł odzwierciedlenie zarówno w liczbie spółek, 

które wdrożyły różnorodne typy systemów opcji nabycia akcji lub programów o podobnych założe-

niach, jak również wartości walorów nabywanych z tego tytułu. Aktualnie prawie połowa spółek gieł-

dowych ustanowiła różnorodne programy motywacyjne, bazujące zasadniczo na szeroko pojętym 

uprawnieniu opcji nabycia akcji. Tylko w 2009 r. roku wartość tych systemów przekroczyła 300 mln 

zł, a wartość papierów wartościowych, do których nabycia na ich podstawie będą członkowie władz 

spółek wynosi ponad 1 miliard zł. Natomiast całkowita wartość papierów wartościowych przeznaczo-

nych potencjalnie do nabycia dla kluczowych pracowników z 80 firm, które wprowadziły programy 

motywacyjne w 2008 r. przekracza 1.9 miliarda zł. Z drugiej strony, prawie nieznana jest skala zasto-

sowania programów opcyjnych na rynku krajowych spółek niepublicznych. 

 11. Porównanie polskiej regulacji z rozbudowanymi systemami norm imperatywnych, dyspo-

zytywnych oraz zaleceń ładu korporacyjnego w przebadanych jurysdykcjach europejskich wskazuje 

niezbicie, że na gruncie legis latae polski ustawodawca zaniechał uregulowania instytucji programu 

opcji menedżerskich w sposób systemowy i nie nadał jej tożsamości normatywnej. Obowiązujące akty 

prawne albo w ogóle nie odwołują się do tego typu konstrukcji lub odnoszą się do nich w sposób 

uproszczony i ogólny, co wynika najpewniej z intencji objęcia zakresem przedmiotowym danej regu-

lacji możliwie najszerszej grupy sytuacji prawnych. Na płaszczyźnie kodeksu spółek handlowych oraz 

prawa rynku kapitałowego przepisy dotyczące wynagradzania za pomocą papierów wartościowych 

wpisane są najczęściej w ramy innych instytucji prawa materialnego, jak nabywanie akcji własnych, 

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, czy sporządzenie prospektu emisyjnego lub spra-

wozdania finansowego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów 

wartościowych do obrotu rynku regulowanym. Unormowania mają zazwyczaj charakter deskryptywny 

i nie zawsze tworzą samodzielne konstrukcje prawa spółek lub rynku kapitałowego. Może to prowa-

dzić do rozbieżnych wniosków, że powyższy zabieg jest celowy bądź, że ustawodawcy brakuje spój-

nej i sprecyzowanej wizji przedmiotowej instytucji. 
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 12. Na gruncie krajowej literatury prawa spółek i rynku kapitałowego rozważania dotyczące 

problematyki programu opcji menedżerskich prezentują się nader skromnie w zestawieniu z ilością 

zagranicznych opracowań, zwłaszcza zza zachodniej granicy. Wiele zapatrywań przewija się w postaci 

niemal hasłowej, bez głębszego rozwinięcia lub wzmiankowo przy okazji opisu innych instytucji 

prawnych. Nierzadkie jest mylenie pojęć oraz zaszeregowywanie instytucji o odmiennej naturze lub 

funkcjach gospodarczych do jednej kategorii. Często przyjmuje się konwencję językową, w myśl któ-

rej podstawą instytucjonalną programów opcji menedżerskich w Polsce są opcje na akcje, będące de-

rywatami, co nie jest słuszne. Zasadniczym błędem jest traktowanie programu akcjonariatu opartego 

na prawie do udziału w zysku (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.) jako głównej postaci motywacyjnego progra-

mu menedżerskiej „opcji na akcje” lub polskich stock options. Za kontrowersyjne należy również 

uznać wyrażane bez dodatkowych zastrzeżeń twierdzenia, dotyczące konstrukcji i założeń programów 

opcji menedżerskich. 

 13. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że na gruncie prawa spółek pod poję-

ciem programu opcji menedżerskich należy rozumieć długoterminowy system motywacyjnego wyna-

grodzenia kapitałowego polegający na przyznaniu przez spółkę członkowi jej kadry kierowniczej opcji 

zakupu określonej liczby akcji po oznaczonej cenie wraz z upływem określonego czasu oraz w zgo-

dzie z ustalonymi przez spółkę zasadami i warunkami uczestnictwa w programie. Opcyjny charakter 

przyznanego prawa nabycia akcji wyraża się w tym, że można je zakwalifikować jako uprawnienie 

kształtujące do zmiany łączącego strony stosunku prawnego drogą jednostronnego oświadczeni woli o 

skorzystaniu z prawa opcji. Program stanowi kompleksową konstrukcję prawną, na którą składa się 

ciąg czynności prawnych i zdarzeń faktycznych występujących w różnej sekwencji w trakcie jego 

ustanawiania i realizacji. Ich funkcjonalne powiązanie jest jednak na tyle istotne, że przemawia za 

zakwalifikowaniem programu jako odrębnej i autonomicznej instytucji prawnej, której zakres wyzna-

cza, z jednej strony, funkcja ekonomiczna, a z drugiej, konieczność ochrony interesów stron stosunku 

prawnego opcji nabycia akcji. Koncepcyjną podbudowę programu opcji menedżerskich stanowi jego 

funkcja motywacyjna zasadzająca się przede wszystkim na stworzeniu takiej relacji pomiędzy warto-

ścią opcji w dniu jej przyznania a ceną nabycia akcji spółki w przyszłości, że wykonanie prawa opcji 

będzie uzależnione od osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wartości akcji na przestrzeni wyznaczone-

go czasu. Na strukturę programu opcji menedżerskich składa się właściwy zakres podmiotowy, czyli 

odpowiedni dobór jego uczestników, oraz przedmiotowy, polegający na zastrzeżeniu szeregu wymo-

gów, których dochowanie w perspektywie długoterminowej determinuje oraz samo w sobie stanowi 

warunek sine qua non możliwości realizacji prawa nabycia akcji ucieleśnionego w opcji.  

Od strony formalnej program opcji menedżerskich tworzą dokumenty ustalające zakres oraz 

treść uprawnień i obowiązków podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Należą do nich przede 

wszystkim regulamin przyznawania opcji nabycia akcji, umowy o uczestnictwo w programie (umowy 

opcyjne), wymagane prawem akty korporacyjne, zwłaszcza uchwały spółki, lista uczestników progra-

mu, wzory dokumentów dotyczących obejmowania i realizacji praw z opcji i papierów wartościowych 

nabytych w ramach programu, a także wnioski i formularze rejestracyjne do KRS. 

 14. Podstawowy element programu opcji menedżerskich stanowi opcja zakupu akcji spełnia-

jąca określone założenia funkcjonalne i ekonomiczne. Z perspektywy dogmatyki prawa cywilnego pod 

pojęciem tym rozumieć należy prawo majątkowe ex contractu oparte na konstrukcji obligacyjnej 
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czynności prawnej, uprawniające do nabycia akcji, przy spełnieniu warunków wynikających z umowy 

opcyjnej oraz regulaminu programu opcji menedżerskich. Na gruncie legis latae opcją menedżerską 

nie jest opcja na akcje stanowiąca derywat, czyli pochodny instrument finansowy, lecz opcja call 

uprawniająca do pierwotnego lub pochodnego nabycia w oznaczonym czasie akcji po cenie ustalonej z 

góry lub obliczonej na podstawie ściśle określonej metody. 

 W ramach polskiego prawa spółek zachodzą znaczne różnice w odniesieniu do amerykańskie-

go pierwowzoru programu opcji menedżerskich, którego konstrukcja jest oparta na stock option będą-

cej stypizowanym normatywnie papierem wartościowym o hybrydalnej naturze jurydycznej. Kodeks 

spółek handlowych nie przyznaje polskim spółkom uprawnienia do emisji opcji na akcje rozumianych 

jako normatywny typ papieru wartościowego. W tym kontekście kwestią o szczególnym znaczeniu 

jest rozróżnienie między prawem opcji zakupu akcji a instrumentem, który uprawnienie to będzie in-

korporował lub realizował. Podział ten jest w pełni uzasadniony z dogmatycznego, dydaktycznego 

oraz prakseologicznego punktu widzenia. Co do zasady źródło stosunku prawnego opcji nabycia akcji 

stanowi umowa opcyjna, czyli zobowiązaniowa czynność prawna, określająca nie tylko „essentialia 

negotii” uprawnienia opcyjnego, lecz również zastrzegająca dodatkowe wymogi indywidualne i eko-

nomiczne, które razem kształtują charakter powstałego uprawnienia. Tak rozumiane prawo opcji na-

bycia akcji należy odróżnić od opcji na akcję, warrantu subskrypcyjnego lub jakiegokolwiek innego 

instrumentu prawnego, za pomocą którego uprawnienie opcyjne będzie realizowane. W konsekwencji, 

jurydyczna postać opcji nabycia akcji kreowanej w kontekście programu opcji menedżerskich będzie 

determinowana na płaszczyźnie uwarunkowań normatywnych towarzyszących danemu instrumentowi 

prawnemu, po wtóre, wpływ odgrywać będzie również struktura prawna, w ramach której dany in-

strument zostanie wykorzystany. 

 15. Opcja zakupu akcji (opcja call) w znaczeniu przyjętym na potrzeby rozważań poświęco-

nych cywilnoprawnej naturze opcji, prima facie nie mieści się w katalogu tradycyjnych papierów war-

tościowych. Niemniej możliwości zastosowania tego instrumentu w praktyce obrotu dowodzą, że ka-

talog ten jest dla niej otwarty. De lege lata nie ma bowiem przeszkód w ukształtowaniu opcji nabycia 

akcji jako deklaratywnego lub konstytutywnego papieru wartościowego imiennego w sytuacji, gdy 

stronom podstawowego stosunku prawnego będzie zależało na stworzeniu specjalnej więzi pomiędzy 

prawem opcji a ucieleśniającym je dokumentem. Może to mieć znacznie zwłaszcza w kontekście re-

alizacji konkretnego celu gospodarczego, która może być ułatwiona dzięki posłużeniu się formułą 

papieru wartościowego. W określonych sytuacjach potrzeba kreacji papieru wartościowego może być 

podyktowana zamiarem skorzystania z rozbudowanych ram prawnych ustanowionych dla papierów 

wartościowych w obrocie publicznym. Z drugiej strony, prawnie dopuszczalna jest kreacja opcji naby-

cia akcji niebędącej papierem wartościowym, lecz znakiem legitymacyjnym lub po prostu uprawnie-

niem udokumentowanym w postaci „nośnika” materialnego o charakterze dokumentu dowodowego, z 

którego przedstawieniem nie wiążą się automatycznie doniosłe skutki prawne (świadectwo opcyjne, 

written call option, Optionsscheine). W końcu, opcja może przybrać postać „nagiej opcji”, a więc 

wyizolowanego uprawnienia, któremu nie towarzyszy żaden skonkretyzowany instrument ucieleśnia-

jący majątkowe „prawa wartościowe” (naked option). 

 W konsekwencji, katalog instrumentów mogących stanowić podstawę programu opcji mene-

dżerskich jest stosunkowo szeroki, a nazwa konkretnego instrumentu stanowiącego nośnik opcji zaku-
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pu akcji pod względem praktycznym może nie mieć dużego znaczenia, gdyż spółki sporządzające 

sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, obowiązane są ujmować je według MSSF 2 „Płatność w 

formie akcji”, na mocy którego wartość prawa ucieleśnionego w danym nośniku opcji podlega osza-

cowaniu na zasadach rządzących wycenami opcji. Podobnie, art. 4 ust. 2 RachU wymaga, aby zdarze-

nia, w tym operacje gospodarcze, ujmowano w księgach rachunkowych i wykazywano w sprawozda-

niu finansowym spółki zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

 16. Przyznanie opcji nabycia akcji, jakkolwiek może być poczytywane za kluczowy punkt 

programu opcji menedżerskich, wyznacza jedynie jego etap początkowy, po którym powinien nastąpić 

okres nabywania uprawnień (vesting period) skorelowany z warunkami nabywania uprawnień (vesting 

conditions), stanowiących łącznie jego elementy konstytutywne. W przypadku upływu określonego 

czasu oraz spełnienia zastrzeżonych warunków aktualizuje się kompetencja osoby uprawnionej do 

wykonania opcji, które w efekcie powinny zostać „pokryte” poprzez dostawę instrumentów bazowych, 

tj. akcji. Dwiema możliwymi metodami wypełnienia przez spółkę zobowiązań z wdrożonego progra-

mu opcji menedżerskich jest emisja nowych akcji w drodze podwyższenia kapitału zakładowego oraz 

nabywanie akcji własnych na rynku. Jak wykazano, na gruncie kodeksu spółek handlowych unormo-

wania umożliwiające realizację tej płaszczyzny programów opcji menedżerskich mają charakter frag-

mentaryczny i bazują de facto na zastępczym oraz odpowiednim zastosowaniu samodzielnych instytu-

cji prawa materialnego o odmiennych celach gospodarczych. W tym kontekście, uzasadniony jest 

wniosek, że pogląd polskiego ustawodawcy prawa spółek nie do końca pokrywa się z założeniami 

konstrukcyjnymi struktur uznawanych powszechnie za emanacje motywacyjnego programu opcji za-

kupu akcji dla kadry kierowniczej i pod tym szyldem funkcjonujących w praktyce. 

 Po pierwsze, w pracy wykazano, że de lege lata podstawy do kreacji programu opcji mene-

dżerskich nie stwarza instytucja z art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h., zezwalająca na przyznawanie praw do obję-

cia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki akcyjnej w zamian za wkłady 

niepieniężne stanowiące wierzytelności przysługujące z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zy-

sku spółki lub spółki zależnej, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Przed-

miotowej konstrukcji, błędnie uznawanej również przez część doktryny za podstawę prawną kreowa-

nia programów polskich stock options, nie sposób tak traktować, gdyż ex vi definitionis stwarza ona 

podstawy do realizacji programów odroczonego wynagrodzenia w postaci udziału w zysku spółki 

wypłacanego w formie akcji (deferred share-based proft sharing). Mechanizm przyznawania upraw-

nień w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności przysługujące z tytułu nabytych 

uprawnień do udziału w zysku nie posiada cech, które spełniałyby ekonomicznoprawne założenia 

motywacyjnych programu opcji zakupu akcje oraz służy innemu celowi gospodarczemu. 

 Po drugie, wywiedziono, że mechanizm nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 

k.s.h., a więc w celu zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudniane w 

spółce lub spółce zależnej przez co najmniej trzy lata, nie jest adekwatny na płaszczyźnie normatyw-

nej i funkcjonalnej dla tworzenia wieloletnich motywacyjnych programów opcji menedżerskich. 

 17. W świetle powyższych wniosków przeprowadzono proces badawczy mający na celu wery-

fikację, które z obecnych instytucji prawa spółek i rynku kapitałowego stwarzają możliwość ustana-

wiania programu opcji menedżerskich w sposób zgodny z  założeniami funkcjonalnymi i ekonomicz-

nymi tej instytucji. 
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W kategorii programów opcyjnych z emisją nowych akcji, wywód przeprowadzony w odnie-

sieniu do wszystkich trybów zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanych bez udzia-

łu podmiotów trzecich, tj. instytucji finansowych występujących w charakterze subemitenta, gwaranta 

bądź powiernika emisji, umożliwił sformułowanie ogólnego twierdzenia o nieadekwatności zwykłego 

podwyższenia kapitału zakładowego wobec założeń programu opcji menedżerskich. Podobny wniosek 

dotyczył wykorzystania kapitału docelowego bazującego wszak na mechanizmie zwykłego podwyż-

szenia kapitału zakładowego. Oceny tej nie zmienia możliwość zastosowania w ramach tej procedury 

warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, gdyż charakter prawny i możliwości 

zastosowania tych papierów wartościowych są odmienne od warrantów subskrypcyjnych inkorporują-

cych prawo objęcia akcji. 

 18. Wiele argumentów przemówiło natomiast na rzecz stanowiska, że najlepsze warunki 

prawnoekonomiczne oraz założenia funkcjonalne dla potrzeb realizacji uprawnień z opcji nabycia 

akcji w ramach programu opcji menedżerskich stwarza warunkowe podwyższenie kapitału zakłado-

wego. Zadecydowały o tym podstawowe cechy tej instytucji, takie jak: (i) podjęcie i dokonanie wpisu 

uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego do rejestru sądowego przed nabyciem 

praw akcyjnych; (ii) zróżnicowanie momentu warunkowego i definitywnego podwyższenia kapitału 

zakładowego; (iii) uniezależnienie emisji od osiągnięcia określonego (minimalnego, maksymalnego, 

skonkretyzowanego) pułapu objęcia akcji; (iv) możliwość elastycznego modelowania kręgu osób 

uprawnionych z praw do objęcia akcji, a następnie uczestników programu emisji akcji; (v) umożliwie-

nie kreacji uprawnień opcyjnych do objęcia akcji; (vi) uniezależnienie sytuacji prawnej uprawnionych 

z opcji; (vii) umożliwienie zastrzegania warunków i terminów w ramach uprawnień opcyjnych; (viii) 

umożliwienie sukcesywnego wykonywania uprawnień opcyjnych, również „cząstkowo”, tj. w kilku 

transzach; (ix) umożliwienie wykonywania uprawnień opcyjnych na przestrzeni długiego czasu, sięga-

jącego nawet dziesięciu lat. 

 Istotny walor ma okoliczność, że w ten tryb emisji akcji wpisane jest zastosowanie warrantów 

subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, które w polskim prawie spółek stanowią instrument 

najbardziej zbliżony do opcji nabycia akcji w „czystej” postaci. Reprezentuje on skonkretyzowaną 

odmianę prawa opcji nabycia akcji ex contractu inkorporowanego w stypizowanym normatywnie pa-

pierze wartościowym, który nie musi posiadać wartości nominalnej. Ponadto, pozytywnie należy oce-

nić wyłączne uprawnienie walnego zgromadzenia do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego. 

 19. Niemniej, można zidentyfikować kilka niedostatków regulacji instytucji kapitału warun-

kowego przeznaczonej dla realizacji programów opcji menedżerskich (bądź dla poprawności formal-

nej: „programów warrantów menedżerskich”). 

 W przypadku programów opcji menedżerskich z emisją nowych akcji podstawowa kontrola w 

polskich spółkach jest wykonywana na etapie podejmowania uchwały o wyłączeniu prawa poboru i 

podwyższeniu kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru to czynność o doniosłym skutku, 

która musi być podejmowana ze szczególną uwagą, gdy odbywa się na rzecz członków kadry kierow-

niczej będących „insiderami” pierwszego stopnia nabywającymi następnie akcje poniżej ich wartości 

rynkowej lub godziwej. Tymczasem na gruncie legis latae, w analizowanym przypadku akcjonariusze 

otrzymują pisemną opinię zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru (art. 453 § 1 k.s.h. w zw. z 
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art. 433 § 2 in fine k.s.h.) zamiarem uchwalenia programu opcji menedżerskich, którego celem jest 

związanie celów kadry kierowniczej spółki z interesem akcjonariuszy zmierzające do zwiększenia 

„wartości dla akcjonariuszy” w interesie przedsiębiorstwa. W efekcie jednak na tej podstawie i pod 

szyldem wynagrodzenia motywacyjnego wypłacanego „w interesie spółki” może dochodzić do 

uchwalania programów opcji menedżerskich, które w rzeczywistości odbywa się z potencjalną szkodą 

dla spółki i akcjonariuszy. Z uwagi na powyższe należy wyraźnie podkreślić, że jedną z podstawo-

wych przesłanek materialnych uchwalenia programu opcji menedżerskich powinna być jego zgodność 

z najlepszym interesem spółki i zdatność do przyniesienia spółce weryfikowalnych, wymiernych ko-

rzyści. 

 Dalsze i istotne „luki” krajowej regulacji programu opcji menedżerskich w ramach warunko-

wego podwyższenia kapitału zakładowego uwidaczniają się przy zestawieniu z rozwiązaniami z kra-

jów germańskiej tradycji prawa, zwłaszcza Niemiec i Austrii, oraz zaleceniami z prawa europejskiego.  

 Po pierwsze, w prawie niemieckim wartość nominalna kapitału warunkowego uchwalanego w 

celu przyznania praw poboru członkom kadry zarządzającej nie może przekraczać dziesiątej części 

kapitału zakładowego spółki. W Polsce wartość ta wynosi dwukrotność kapitału zakładowego z chwili 

podejmowania uchwały (art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h.). 

 Po drugie, w przypadku wszystkich niemieckich spółek akcyjnych najkrótszy okres nabywa-

nia uprawnień, czyli okres karencji, po którym prawa poboru mogą zostać wykonane po raz pierwszy, 

wynosi co najmniej cztery lata (§ 193 ust. 2 pkt 4 AktG). W odniesieniu do spółek publicznych art. 4 

zalecenia 2009/385/WE wymaga, aby uprawnienia z opcji akcyjnych nie mogły być wykonywane 

przed upływem trzech lat od ich przyznania. W rodzimej regulacji brak jakichkolwiek minimalnych 

standardów w tej materii. 

 Po trzecie, § 159 ust. 2 pkt. 3 ÖAktG nakłada na zarząd obowiązek przedstawienia walnemu 

zgromadzeniu pisemnego raportu (Aktienoptionen–Bericht) opisującego m.in. (i) podstawowe zasady 

konstrukcji opcji na akcje oraz kryteriów motywacyjnych; (ii) informacje na temat liczby i podziału 

opcji, oraz opcji przyznanych do tej pory stwierdzające liczbę akcji przysługujących każdemu upraw-

nionemu; (iii) informacje na temat najważniejszych warunków umów opcyjnych, w szczególności 

ceny wykonania opcji lub sposobu jej obliczenia, okresu nabywania uprawnień i okresów zamknię-

tych, zbywalności opcji oraz wszelkich wymogów zachowania akcji przez określony czas; (iv) fakt 

przyznania opcji członkom rady nadzorczej. Prawo polskie nie wprowadza wymogu sporządzenia i 

publikacji takiego raportu. 

Po czwarte, w § 192 ust. 2 pkt 3 AktG oraz w art. 4 ust. 4 zalecenia 2009/385/WE spod zakre-

su podmiotowego uczestników programów opcyjnych z emisją akcji wyłączeni zostali członkowie 

rady nadzorczej, podczas gdy w k.s.h. uczestnictwo nadzorców spółki nie zostało wykluczone w pro-

gramach opcji menedżerskich realizowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. 

Po piąte, ustawa VorstAG wprowadziła w § 120 ust. 4 AktG podstawę do zastosowania przez 

walne zgromadzenie procedury głosowania opiniującego (tzw. „say on pay”) odnośnie wysokości i 

formy wynagrodzeń kadry zarządzającej. Stosownego uprawnienia polski kodeks nie przewiduje. 

Ponadto, już na gruncie ogólnym godzi się zauważyć, że podczas gdy § 87 ust. 1 AktG 

expressis verbis zalicza w skład wynagrodzenia członków zarządu wynagrodzenie motywacyjne, 

zwłaszcza w postaci opcji na akcje (anreizorientierte Vergütungszusagen wie zum Beispiel Aktienbez-
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ugsrechte) i podobnie czyni § 78 austriackiego Aktiengesetz, polska ustawa skwapliwie milczy na ten 

temat (por. art. 378 § 1 i 2 k.s.h.). 

 Zaprezentowany przegląd różnic w unormowaniu programu opcji nabycia akcji dla kadry kie-

rowniczej spółek akcyjnych w systemie germańskiego prawa spółek prowadzi do wniosku, że obowią-

zująca w Polsce fragmentaryczna regulacja na kilku istotnych odcinkach odbiega, a czasem nawet 

pozostaje w kontraście ze standardem ukształtowanym w jurysdykcji tradycyjnie poczytywanej za 

źródło cennych inspiracji bądź nawet wzorcowych unormowań prawa spółek dla polskiego ustawo-

dawcy. W tym świetle godzi się podkreślić, że także prześledzenie procedury nowelizacji k.s.h. z 

grudnia 2003 r., którą unormowano funkcjonowanie warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału 

warunkowego i docelowego, pozwala wątpić, aby ustawodawca w sposób świadomy i celowy usank-

cjonował warrant jako instrument konstrukcji systemów płacy motywacyjnej kadry kierowniczej spół-

ki. Można odnieść wrażenie, że ustawodawca nie do końca przewidział konsekwencje realizacji sys-

temów wynagrodzeń kapitałowych w oparciu o instytucję z art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h. 

 20. Drugą metodę dostarczenia przez spółkę akcji w celu realizacji zobowiązań w ramach 

systemów opcyjnych stanowi nabycie przez spółek jej akcji własnych. W tym trybie zagrożenie intere-

su spółki może wynikać z niedostatku lub braku ekonomicznej opłacalności podejmowanych przez nią 

transakcji. Rozwiązanie to może okazać się jednak atrakcyjne, gdy spółka posiada nadwyżkę środków 

pieniężnych, które może przeznaczyć na skup własnych akcji. Pozwala ono również ograniczyć roz-

wodnienie kapitału prowadzące do osłabienia majątkowych i korporacyjnych uprawnień dotychcza-

sowych akcjonariuszy, którego nie można wyeliminować przy procesie emisji akcji opcyjnych. 

 Wątpliwości zgłoszone w odniesieniu do możliwości realizacji programów opcji menedżer-

skich na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. zostały wyeliminowane w przypadku nabywania przez 

spółkę jej akcji na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie na 

mocy art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Instytucja ta łączy rozbudowane instrumentarium ochrony prawnej z 

możliwością zastosowania elastycznych rozwiązań, co jest wskazane z punktu widzenia kształtowania 

warunków programu opcji menedżerskich. Nie powinno ujść uwadze, że nabyte akcje własne, z któ-

rych spółka nie może wykonywać praw udziałowych (art. 364 § 2 k.s.h.), mające charakter tzw. „akcji 

uśpionych”, z perspektywy funkcjonalnej odpowiadają instytucji „akcji zapasowych” bądź specjalne-

go przeznaczenia, pozostających w „rezerwie” zarządu lub rady dyrektorów i wykorzystywanych na 

potrzeby stock option plans w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, omawiany tryb stwarza szanse zasto-

sowania zdywersyfikowanych instrumentów opcyjnych. 

 21. De lege lata należy wyrazić wątpliwość w możliwość zastosowania instytucji wspierania 

finansowego (financial assistance) przez spółkę nabywania akcji opcyjnych na potrzeby programów 

skierowanych do kadry kierowniczej spółki. Program opcji menedżerskich zakłada bowiem stworzenie 

szansy nabywania akcji poniżej ich wartości godziwej lub rynkowej, co zdaje się stać w sprzeczności z 

obowiązującym unormowaniem art. 345 § 3 k.s.h. w związku z uzasadnionymi zastrzeżeniami odno-

śnie do objęcia reprezentantów władz spółki wyłączeniem podmiotowym z art. 345 § 8 k.s.h., przewi-

dzianym dla pracowników spółki. 

 22. Polskie prawo rynku kapitałowego, stanowiąc dość wierną implementację regulacji euro-

pejskiej, zawiera kilka poziomów wyłączeń od standardowych wymogów normatywnych, na rzecz 

których przemawia cel, funkcja i charakter proponowania nabycia papierów wartościowych w ramach 
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programu opcji menedżerskich przekonujące o swoistych cechach i odmienności tej metody oferowa-

nia wobec tradycyjnych sposobów pozyskiwania środków finansowych przez spółkę akcyjną na rynku 

kapitałowym. W zależności od sytuacji, w związku z programem opcji menedżerskich zachodzić może 

brak przesłanki publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, brak konieczności prze-

prowadzenia oferty publicznej, zwolnienie z obowiązku prospektowego zastąpionego memorandum 

informacyjnym, brak pośrednictwa firmy inwestycyjnej oraz odmienne uwarunkowania dopuszczania 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

 Szeroka sfera zakazu nadużyć na rynku kapitałowym w związku z realizacją programu opcji 

menedżerskich wiąże się z zakazem wykorzystywania informacji poufnych (zakaz insider tra-

ding/dealing), koniecznością informowania o transakcjach insiderów, nakazem przestrzegania okre-

sów zamkniętych, oraz zakazem manipulacji instrumentami finansowymi. 

 Analiza krajowego unormowania obowiązków informacyjnych spółki publicznej, mechani-

zmów ujawniania informacji oraz zapewniania przejrzystości interesów i transakcji spółki na rynku, 

prowadzi do jednoznacznego wniosku, że ma ono charakter kompleksowy, w pełni odpowiadający 

standardom europejskim oraz skutecznie realizujący dyrektywę transparentności w materii wynagro-

dzeń opartych na kapitale własnym spółki publicznej lub podmiotów z nią powiązanych. 

 23. Za zdecydowanie niezadowalający należy uznać stan rodzimej regulacji ładu korporacyj-

nego, która teoretycznie mogłaby i powinna odgrywać kluczową rolę w odniesieniu do problematyki 

programów opcji menedżerskich. Kodeks Dobrych Praktyk z 2007 nie tylko stanowił jakościowy i 

merytoryczny regres w stosunku do kodeksu z 2005 r., lecz w momencie uchwalania zasadniczo od-

biegał od standardów corporate governance w obszarze programu opcji menedżerskich i wynagrodzeń 

kadry kierowniczej spółek, sformułowanych przez prawodawcę unijnego w zaleceniu z 2004. Trudno 

zlekceważyć, że europejskie studium poziomu ładu korporacyjnego w państwach członkowskich z 

września 2009 r. uplasowało polskie zasady corporate governance w analizowanej materii poniżej 

średniej europejskiej, a udzielane przez krajowe spółki odpowiedzi na temat wynagradzania kadry 

zarządzającej uznano za prezentujące najniższy poziom w Europie. 

 Strategia braku pełnej implementacji zaleceń unijnych w zakresie płac członków władz spół-

ek, w tym programów opcji na akcje, obrana przez twórców Dobrych Praktyk zapewne w celu zmniej-

szenia obciążeń formalnych podwyższających koszty działalności spółek publicznych, w perspektywie 

długoterminowej może się okazać niebezpieczna dla całego rynku oraz w uproszczeniu oznacza dete-

riorację standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku. Sytuacja ta stanowi odwrotność aktual-

nych tendencji światowych, wyrażających się w ciągu minionej dekady wzmożonym unormowaniem 

zagadnień dotyczących systemów płatności w opcjach na akcje i innych tego typu instrumentach, 

szczegółowymi przepisami o charakterze imperatywnym lub zaleceniami dobrych praktyk opartych o 

faktycznie weryfikowalną formułę comply-or-explain. 

 Zmiana Dobrych Praktyk uchwalona przez Giełdę w dniu 19.5.2010 r., wprowadzająca w cz. I 

pkt 5 wytyczną, w myśl której przy określaniu polityki wynagrodzeń spółki powinny stosować zalece-

nie 2004/913/WE uzupełnione o zalecenie 2009/385/WE, stanowi jedynie blankietowe odesłanie do 

aktów adresowanych do państw członkowskich, a nie indywidualnych spółek. Rozwiązanie takie nie 

gwarantuje efektywności stosowania zaleceń unijnych przez polski rynek kapitałowy, a jego zestawie-

nie z inicjatywami w jurysdykcjach przebadanych podczas rozważań prawnoporównawczych wskazu-
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je jednoznacznie, że pozostaje ono w sprzeczności z działaniami ustawodawców i twórców kodeksów 

corporate governance w większości wiodących krajów Unii Europejskiej. W świetle kontrowersji 

związanych z nadmiernymi wynagrodzeniami kadry zarządzanej na świecie, stanowiących tło kryzysu 

finansowego z lat 2008–2009 oraz poprzednich, a także trudności prakseologicznych we właściwym 

projektowaniu programów opcji menedżerskich odpowiadających koncepcji motywacyjnej płacy za 

wyniki, rozwiązanie przyjęte przez twórców Dobrych Praktyk 2010 budzi wątpliwości natury meryto-

rycznej i aksjologicznej oraz stanowi jednoznaczny sygnał dla polskich spółek publicznych, że zbioru 

tych zasad można nie traktować poważnie. Natomiast w sferze merytorycznej pozbawia to polską 

regulację programu opcji menedżerskich źródła niezaprzeczalnie istotnych wytycznych, składających 

się na naturę (właściwość) tej konstrukcji jurydycznej. 

 24. Podsumowując, wydaje się, że w warunkach polskiego rynku nie doszło do pełnej asymi-

lacji koncepcji płacy za wyniki i wynagradzania motywacyjnego za pomocą opcji zakupu akcji, do 

czego przyczyniły się: „zaimportowanie” idei wynagradzania członków władz spółek przy wykorzy-

staniu programów opcyjnych przez praktykę obrotu bez zapewniania adekwatnych i dedykowanych 

rozwiązań o charakterze systemowym na gruncie prawa spółek, deficyt odpowiedniej podbudowy 

teoretycznej na gruncie nauk ekonomicznych i prawnych oraz brak implementacji unijnych zaleceń 

corporate governance w przedmiocie wynagrodzeń piastunów spółek właśnie w odniesieniu do pro-

gramów opcji na akcje. O słuszności powyższego stanowiska przekonuje najlepiej przegląd kryteriów 

i warunków licznych programów „motywacyjnych” wdrażanych w polskich spółkach publicznych. 

 25. Podstawową wadą polskich instytucji prawnych konstytuujących narzędzia do realizacji 

programów opcji menedżerskich jest z jednej strony brak ułatwień dla ich ustanawiania, a zwłaszcza 

konieczność przeprowadzania procedury emisji ustawowych instrumentów opcyjnych w ramach wa-

runkowego podwyższenia kapitału oraz brak możliwości przyznania praw do objęcia akcji członkom 

władz spółki w zamian za wkłady niepieniężne w ramach art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. Z drugiej strony, 

słabością polskiej regulacji jest brak przepisów ustanawiających adekwatną ochronę interesów mająt-

kowych różnych grup podmiotów w ramach programu opcji menedżerskich. Obydwie kategorie prze-

pisów od dłuższego czasu funkcjonują z powodzeniem w wiodących ustawodawstwach, w tym w kra-

jach tradycji prawa germańskiego, którego rozwiązania jako najbliższe polskiemu systemowi prawa 

spółek, powinny stanowić dla niego istotną inspirację komparatystyczną. 

 Godzi się podkreślić, że już w raporcie Grupy Wysokiego Szczebla Ekspertów Prawa Spółek 

wyrażono przekonanie, że wynagrodzenie uzależnione od wyników, w tym programy opcji nabycia 

akcji, mogą realizować swoje założenia, jeśli zostaną poddane odpowiedniemu reżimowi normatyw-

nemu. W klasycznej literaturze przedmiotu dominuje pogląd, w myśl którego dopiero nadanie instytu-

cji akcjonariatu menedżerskiego (w tym programom opcyjnym) i pracowniczego tożsamości norma-

tywnej i odrębności instytucjonalnej, a także stworzenie regulacji systemowej na płaszczyźnie prawa 

spółek, prawa pracy i prawa podatkowego, może pozwolić na prawidłową realizację przyświecających 

im założeń. Jest poza dyskusją, że na chwilę obecną w Polsce taki reżim normatywny nie istnieje.  

 Polski ustawodawca i autorzy zasad ładu korporacyjnego nie powinni dłużej pozostawać obo-

jętni na zmiany zachodzące w praktyce obrotu na płaszczyźnie programów opcji menedżerskich, 

zwłaszcza, że analizowana problematyka stanowi obszar generujący dużą ilość potencjalnych ryzyk i 

zagrożeń dla poszczególnych spółek oraz – w dalszej perspektywie – całego rynku, o czym najlepiej 
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świadczą kryzysy finansowe minionej dekady. Zastosowanie programów opcji menedżerskich może 

stwarzać okazje do nadużyć i działania wbrew interesowi spółki lub na jej szkodę, jeżeli w danym 

systemie prawnym zamiast regulacji nowoczesnych i kompleksowych przeważają unormowania 

cząstkowe lub nieadekwatne do wyzwań dynamicznie rozwijających się instytucji rynkowych. 

 

II. Wnioski de lege ferenda 

1. Rozpiętość zagadnień prawa prywatnego wpisanych w problematykę programu opcji mene-

dżerskich, z których tylko część podlega reżimowi iuris cogentis, a reszta pozostaje przedmiotem usta-

leń pomiędzy jego uczestnikami, wskazuje, że z uwagi na niejednolity i jednocześnie kontrowersyjny 

charakter tej konstrukcji prawnej konieczne wydaje się „doregulowanie” minimalnych standardów 

ustawowych w tym zakresie. Nie wszystkie bowiem zagadnienia, które wywołują wątpliwości mogą 

być w tym przypadku rozstrzygnięte w drodze wykładni, co powinno aktualizać konieczność podjęcia 

inicjatywy ustawodawczej. Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest sformułowanie wniosków de lege 

ferenda postulujących uzupełnianie krajowej regulacji programu opcji menedżerskich. 

2. W pierwszej kolejności należy rozważyć modyfikację normy art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h., po-

przez ustanowienie w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uprawnienia do 

przyznawania praw do objęcia akcji w zamian za wkłady pieniężne i uniezależnienie tej konstrukcji od 

prawa do udziału w zysku. Postulowana zmiana nadałaby wspomnianej instytucji kształt normatywny 

umożliwiający tworzenie programów opcyjnych niewymagających wykorzystywania innych, stypizo-

wanych ustawowo nośników prawa opcji, np. warrantów subskrypcyjnych. Znowelizowany przepis 

art. 448 § 2 pkt 2 k.s.h. mógłby stanowić legalną podstawę wdrażania programów opcji nabycia akcji 

opartych o „nagą opcję” czyli wyizolowaną opcję objęcia akcji, opartą na konstrukcji prawa pierw-

szeństwa nabycia akcji ex contractu. Rozwiązanie powyższe byłoby zbieżne z przyjętym przez nie-

mieckiego ustawodawcę (Bezugsrecht), lecz nie idące tak daleko jak regulacja austriacka explicite 

implementująca do systemu prawa spółek instrument o nazwie Aktienoption. Wskazane będzie zacho-

wanie dotychczasowego zakresu podmiotowego projektowanej instytucji, gdyż na dzień dzisiejszy 

brak jest argumentów jednoznacznie przekonujących o celowości wyłączenia poza zakres programu 

opcyjnego członków rady nadzorczej zarówno w spółkach publicznych, jak i niepublicznych. Ponadto, 

idąc za wzorem większości wiodących jurysdykcji należałoby dopuścić możliwość przyznawania 

praw do objęcia akcji także pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki zależnej od 

spółki emitującej akcje. Należy również podkreślić, że zastosowanie w zaproponowanych niżej zmia-

nach kryterium podmiotowego umożliwi objęcie zakresem regulacji także te sytuacje, gdy pracowni-

cy, członkowie zarządu lub rady nadzorczej są posiadaczami warrantów subskrypcyjnych bądź obliga-

cji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. Analizowany przepis k.s.h. mógłby otrzymać następują-

ce brzmienie:
1352

 

„Art. 448 § 2. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać po-

wzięta w celu: 

                                                 
1352

 Tekst stanowiący propozycję nowego brzmienie został zaznaczony pogrubioną czcionką. 
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2) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki lub 

spółki zależnej w zamian za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelno-

ści, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej, 

albo” 

  3. W celu ochrony interesu akcjonariuszy przed znacznym rozwodnieniem ich dotychczaso-

wego udziału postulowane jest ustanowienie wymogu, aby wartość nominalna warunkowego podwyż-

szenia kapitału uchwalanego w celu przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarzą-

du lub rady nadzorczej spółki lub spółki zależnej nie mogła przekraczać dziesiątej części (tj. 10%) 

kapitału zakładowego spółki z chwili podejmownia uchwały, oraz piątej części (tj. 20%) wartości no-

minalnej kapitału zakładowego reprezentowanego przez wszystkie prawa do nabycia akcji przyznane  

pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki lub spółki zależnej. Analizowany przepis 

k.s.h. mógłby otrzymać następujące brzmienie: 

„Art. 448 § 3. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie mo-

że przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały, o której mowa w 

§ 1, za wyjątkiem przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady 

nadzorczej spółki lub spółki zależnej w zamian za wkłady pieniężne, w ramach którego całkowi-

ta wartość nominalna nie może przekroczyć dziesiątej części kapitału zakładowego z chwili po-

dejmowania uchwały, o której mowa w § 1. Wartość nominalna wszystkich akcji, do których 

pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki lub spółki zależnej przyznano pra-

wo nabycia w zamian za wkłady pieniężne nie może przekraczać piątej części kapitału zakłado-

wego spółki.” 

4. W celu zabezpieczenie interesu spółki uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału za-

kładowego powinna de lege ferenda precyzować minimalny okres nabywania uprawnień do wykona-

nia praw do objęcia akcji przyznanych pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki 

lub spółki zależnej. Analizowany przepis k.s.h. mógłby otrzymać następujące brzmienie: 

„Art. 449 § 1. Do uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia ka-

pitału zakładowego stosuje się przepisy art. 445. Uchwała powinna określać w szczególności: 

3) termin wykonania prawa objęcia akcji, przy czym prawa do objęcia akcji przyznane pracowni-

kom, członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki lub spółki zależnej w zamian za wkłady pie-

niężne mogą zostać wykonane nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia ich przyznania,” 

5. W każdym z przedstawionych modeli programów opcji menedżerskich, niezależnie od do-

konanych charakterystyk, zalecane jest nadto normatywne wzmocnienie kontroli uprzedniej (ex ante) 

oraz następczej (ex post) przesłanek uchwalenia, ustanawianych kryteriów i faktycznych warunków 

realizacji systemów opcyjnych. 

 Jednym z możliwych instrumentów kontroli ex ante, wykonywanej zarówno przez walne 

zgromadzenie, jak i radę nadzorczą, jest poszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych poprzedza-

jących ustanowienie programu opcyjnego. Minimalny zakres stosownych informacji powinien obej-

mować co najmniej (i) koszty wdrożenia, realizacji i obsługi programu, (ii) przewidywane korzyści dla 

spółki, (iii) szacowaną wysokości wynagrodzeń beneficjentów w przypadku spełnienia założeń pro-

gramu, (iv) wartość rynkową lub godziwą oferowanych akcji, (v) wskazanie, jaki procent kapitału 
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zakładowego stanowią akcje, których szansę nabycia stwarza program opcyjny, oraz (vi) opis instru-

mentów ochrony prawnej zastosowanych na wypadek naruszenia warunków programu. 

 Konieczna jest również kontrola ex post faktycznego dochowywania ustalonych warunków 

programu opcji menedżerskich oraz realizacji kryteriów indywidualnych, ekonomicznych, okresów 

nabywania uprawnień itp. Kluczową rolę na tym obszarze powinna pełnić rada nadzorcza. Szczegóło-

wą procedurę następczej oceny wykonania wskaźników ekonomicznych przyjęło kilka krajów (np. 

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Holandia), wymagających ujawniania wyników odwo-

łujących się do zysku przypadającego na jedną akcję (earning per share) lub całkowitego zwrotu dla 

akcjonariuszy (total shareholders’ return) w formie wykresów graficznych oraz deskryptywnej. 

 Organem zobowiązanym do przedłożenia walnemu zgromadzeniu stosownych raportów po-

winna być rada nadzorcza. Raport mający na celu kontrolę uprzednią akcjonariusze powinni otrzymy-

wać przed planowanym uchwaleniem programu, a raport z kontroli ex post na zwyczajnym walnym 

zgromadzeniu, zgodnie z wymogami informacyjnymi przewidzianymi w art. 402 k.s.h. i 402
1
 w zw. z 

art. 402
3
 k.s.h.  

6. Postulowane i konieczne jest stworzenie nowoczesnych, wartościowych i odpowiadających 

standardom europejskim zasad ładu korporacyjnego na płaszczyźnie wynagrodzeń kadry zarządzającej 

oraz programów opcji menedżerskich, czego należy dokonanać w drodze systemowej i kompleksowej 

implementacji zaleceń Komisji Europejskiej z 2004 r. i 2009 r. do Zbioru Dobrych Praktyk, jak zosta-

ło to uczynione w wiodących jurysdykcjach europejskich. Zaniechania Giełdy Papierów Wartościo-

wych w tym zakresie zasługują na negatywną ocenę oraz usprawiedliwiają postulat powierzenia wy-

pracowania odpowiednich standardów corporate governance powołanemu pod auspicjami ustawo-

dawcy gremium niezależnych ekspertów.  
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