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PRZEDMOWA

Umowa o pośrednictwo giełdowe należy do stosunkowo młodych figur
prawa obligacyjnego. Instytucja wykształcona w praktyce kupieckiej począt-
kowo funkcjonowała w oparciu o źródła prywatnoprawne. Aktywność legi-
slacyjną wzbudziły dopiero kryzysy giełdowe. Począwszy od XVII wieku
pośrednictwo giełdowe jest przedmiotem zainteresowania światowych pra-
wodawców. Nie od razu dostrzeżono jednak korzyści wynikające z wszech-
stronnego uregulowania zobowiązania pomiędzy pośrednikiem giełdowym
i jego klientem. Stosunek pośrednictwa korzystał więc siłą rzeczy ze schema-
tów normatywnych przewidzianych dla zobowiązania usługodawcy. Natural-
nym fundamentem prawnej kompozycji pośrednictwa giełdowego są do dnia
dzisiejszego zobowiązania z umów zlecenia, komisu, agencji i pośrednictwa
doraźnego oraz stosunki fiducjarne, a także instytucje ukształtowane w prak-
tyce bankowej, natomiast w systemie common law wywodzące się z agency.

Pierwsze nowoczesne ustawy giełdowe pojawiły się w XIX wieku,
narzucając rozwiązania prewencyjne na wielu płaszczyznach (nadzoru giełdo-
wego, emisji walorów, trybu określania kursu, wypłacalności podmiotów
stosunków giełdowych, ograniczenia praktyk abuzywnych, optymalizacji obie-
gu informacji). Ze względów prewencyjnych, w parze z tradycją, zawieranie
umów sprzedaży na giełdzie stało się przywilejem dostępnym dla względnie
nielicznego grona członków giełdy. Koncepcja giełdy otwartej ustąpiła idei
monopolu maklerskiego, z czym wiąże się ekskluzywne uprawnienie człon-
ków giełdy do zawierania umów sprzedaży na giełdzie. Właśnie to rozwiąza-
nie może być traktowane jako podstawowe źródło ekspansji pośrednictwa
giełdowego we współczesnych porządkach prawnych. Zainteresowanie giełdą
gwałtownie wzrasta od połowy XIX wieku. Zamiar włączenia się do obrotów
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giełdowych przez osoby pozbawione możliwości osobistego zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie stanowi pierwszoplanowy motyw zawierania umowy
o pośrednictwo giełdowe. Znaczenie pośrednictwa giełdowego jest więc
doniosłe w odbiorze społecznym, a okresy gospodarczej prosperity podsycają
zainteresowanie usługami pośredniczenia giełdowego.

Ujęcie normatywne pośrednictwa giełdowego w prawie polskim ewolu-
owało na przestrzeni ostatnich lat. Zmieniająca się szata słowna nie miała
jednak wpływu na warstwę konstrukcyjną. Treść oraz przedmiot zobowiąza-
nia pośredniczenia giełdowego jest w prawie polskim ukształtowana w spo-
sób konwencjonalny, a ustawodawca podąża głównym nurtem europejskiej
tradycji legislacyjnej. Monografia uwzględnia aktualny stan prawny, włącznie
z ogłoszonym w czerwcu 2007 roku projektem nowelizacji ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, która wdroży do polskiego porządku prawnego
dyrektywę 2004/39/EEC z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków
instrumentów finansowych (MiFID). Projekt nowelizacji z 2007 roku nie
przewiduje zmian konstrukcji prawnej pośrednictwa giełdowego, chociaż
w niedalekiej perspektywie czasowej zobowiązanie pośredniczenia giełdowego
może zostać wzbogacone o nowe elementy. Proces unifikacji prawa prywat-
nego na płaszczyźnie międzynarodowej nie pociągnie za sobą zasadniczych
zmian koncepcji pośrednictwa giełdowego.

Funkcjonowanie pośrednictwa giełdowego w ramach giełdowych
stosunków obligacyjnych niesie ze sobą interesujące problemy jurydyczne
z zakresu prawa cywilnego.

Stosunek pośredniczenia giełdowego można rozumieć jako ogół obo-
wiązków i uprawnień pośrednika giełdowego oraz jego klienta. Stanowią one
refleks powinności stron w zobowiązaniu polegającym na wyświadczeniu
usługi dla innej osoby przez profesjonalistę, przy czym pozycja prawna klien-
ta, zgodnie z aktualną tendencją światową, poddana jest wpływom mechani-
zmów tzw. prewencji giełdowej, o zróżnicowanym charakterze prawnym.
Właśnie na tej płaszczyźnie spotykamy się z silnie ugruntowanym w europej-
skiej przestrzeni prawnej pojęciem „ochrony sfery prawnej uczestników obrotu
giełdowego”, a zwłaszcza finalnych i jednocześnie nieprofesjonalnych nabyw-
ców walorów giełdowych. Analiza pośrednictwa giełdowego w tym aspekcie
(statycznym) uwzględnienia jedynie najistotniejsze wątki, zgodnie z przyjętą
koncepcją selekcji zagadnień szczegółowych. Liczne kwestie nie zostały poru-
szone (np. z zakresu odpowiedzialności pośrednika giełdowego).

Zobowiązanie pośredniczenia giełdowego jest bowiem figurą wielowy-
miarową, usytuowaną w znacznie szerszym kontekście dogmatycznym.
Na gruncie giełdowych stosunków obligacyjnych występuje wiele podmiotów,
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a powiązania pomiędzy nimi budzą żywe zainteresowanie doktryny prawa
cywilnego. W monografii położono akcent na zilustrowanie pośredniczenia
giełdowego w ujęciu dynamicznym. Interpretacja prawnego mechanizmu cyr-
kulacji walorów giełdowych wymaga postawienia licznych kwestii szczegóło-
wych, których rozwiązanie pozwala na przedstawienie sekwencji zdarzeń
prawnych prowadzących do zmiany w majątku klienta. Klient nie jest stroną
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Dopiero na podstawie jego dyspozy-
cji pośrednik zawiera na giełdzie umowę sprzedaży, we własnym imieniu.
Następnie dochodzi do wykonania umowy sprzedaży giełdowej. Majątek
pośrednika ulega zmianom uzasadnionym ze względu na status strony umo-
wy sprzedaży zawartej na giełdzie. Transfer waloru giełdowego z udziałem
klienta dochodzi do skutku dopiero w ramach zastępstwa giełdowego.

Osiągnięcie rozporządzających skutków prawnych umowy sprzedaży
giełdowej wymaga włączenia uczestników giełdowych stosunków obligacyj-
nych w nurt giełdowego systemu rozliczeniowego. Troska o niezakłócony
przebieg obrotów giełdowych już dawniej doprowadziła (także jako ratio legis)
do wykształcenia instytucji izby rozliczeniowej, poddanej nadzorowi związku
publicznoprawnego i zobowiązanej do prowadzenia rachunków stron umów
giełdowych. Instytucja giełdowej izby rozliczeniowej zajmuje centralną pozy-
cję na arenie giełdowych stosunków obligacyjnych, zapewnia wysoką wiary-
godność obrotu giełdowego oraz nabycie waloru w dobrej wierze.

Czynności dokonywane przez izbę rozliczeniową polegają na wykony-
waniu umów sprzedaży zawieranych na giełdzie, w drodze dokonywania
wpisów na rachunki rozliczeniowe stron umowy. Izba rozliczeniowa prowa-
dzi rachunki członków giełdy. Osiągnięcie w majątku klienta rozporządzają-
cego skutku umowy sprzedaży zawartej przez pośrednika na giełdzie rów-
nież wymaga dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy. Rachunek klienta
prowadzi pośrednik giełdowy. Wielostopniowy ustrój giełdowej buchalterii
rozliczeniowej jest więc pod względem jurydycznym integralnie zharmonizo-
wany z aktem transferu waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę oraz
z instytucją pośrednictwa giełdowego, a podstawową rolę na obu płaszczy-
znach odgrywa stosunek rachunku rozliczeniowego.

Sekwencja zagadnień poruszonych w monografii opiera się na zapre-
zentowanym schemacie tematycznym. Statyczny aspekt pośrednictwa gieł-
dowego został przedstawiony według porządku tradycyjnie przyjmowanego
w cywilistyce. Kontekst gospodarczy i znaczenie prawne, strona podmioto-
wa oraz zawarcie umowy, jej przedmiot, treść wraz z cechami wyróżniają-
cymi na tle innych instytucji obligacyjnych zostały przybliżone w pierwszej
kolejności.
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Natomiast charakterystyka pośrednictwa giełdowego w ujęciu dynamicz-
nym narzuca potrzebę usytuowania pośrednika i klienta na szerszym tle reguł
cyrkulacji składników majątkowych w obrocie giełdowym. Z perspektywy
pośrednictwa giełdowego istotne znaczenie mają wywody na temat udzielo-
nej przez klienta dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie.
Tymczasem aktywność członków giełdy także na swój rachunek (działalność
dealerska) wynosi do rangi zagadnień o znaczeniu ogólnym wywody poświę-
cone umowie sprzedaży zawartej na giełdzie, jej przedmiotowi (walorowi gieł-
dowemu) oraz skutkom rozporządzającym, osiąganym w ramach giełdowego
cyklu rozliczeniowego. Analiza zastępstwa pośredniego w wariancie giełdo-
wym oraz odpowiedzialności kontraktowej stron jest osadzona w głównym
nurcie tematycznym pracy, ma ponadto znaczenie praktyczne.

Monografia jest rezultatem badań naukowych prowadzonych pod kie-
runkiem Pana Profesora Mirosława Bączyka, Sędziego Sądu Najwyższego.
Pragnę zwrócić się do Pana Profesora ze szczególnym podziękowaniem za
inspiracje, życzliwość i wszechstronną pomoc w trakcie prac nad rozprawą.
Chciałbym podziękować również Pani Profesor Marii Dragun-Gertner oraz
Panu Profesorowi Bogudarowi Kordasiewiczowi. Monografia uzyskała przed-
stawiony kształt dzięki licznym refleksjom krytycznym Recenzentów.

Konrad Zacharzewski

Toruń – Gorzów Wielkopolski, listopad 2007
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POŚREDNIK JAKO UCZESTNIKPOŚREDNIK JAKO UCZESTNIKPOŚREDNIK JAKO UCZESTNIKPOŚREDNIK JAKO UCZESTNIKPOŚREDNIK JAKO UCZESTNIK
GIEŁDOWYCH STOSUNKÓW OBLIGACYJNYCHGIEŁDOWYCH STOSUNKÓW OBLIGACYJNYCHGIEŁDOWYCH STOSUNKÓW OBLIGACYJNYCHGIEŁDOWYCH STOSUNKÓW OBLIGACYJNYCHGIEŁDOWYCH STOSUNKÓW OBLIGACYJNYCH

1. Jurydyczne znaczenie pośrednictwa giełdowego

Gospodarcze znaczenie usług świadczonych przez pośrednika giełdowego
jest przekonywająco wytłumaczone ze stanowiska nauk ekonomicznych, zwłasz-
cza ze względu na doniosłą rolę pośrednictwa w efektywnym konfrontowaniu
popytu i podaży dóbr i usług. Pośrednik giełdowy jest uczestnikiem rynku1.

1 Pojęcie rynku przybliża K. P. Białecki, Operacje handlu zagranicznego, Warszawa 1996,
s. 28. Na temat rynków formalnych zob. J. Zieleniewski, S. Szczypiorski, Zasady organizacji
i techniki handlu zagranicznego, Warszawa 1964, s. 495; M. Drewiński, Giełdy towarowe. Orga-
nizacja – technika – strategia, Wrocław 1992, s. 9–10; M. Drewiński, Giełdy towarowe jako
rynki formalne, MiR 1995, nr 6, s. 4; J. Dudziński (red.), Materiały do studiowania przedmiotu
rynki formalne, Szczecin 1999; S. Urban, A. Olszańska, Zorganizowane rynki towarowe. Giełdy
towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy, Wrocław 1998; R. Biskup, Wtórny
obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz–Lublin 2003, s. 23 i nast. Na te-
mat instytucji giełdowej w ujęciu historycznym zob. L. Piętak, O organizacyi giełdy, PSiA 1876,
nr 22, s. 181 i nast.; S. A. Kempner, Giełda. Jej istota, cel i ustrój, Warszawa 1908, s. 12;
T. Korzon, Historya handlu w zarysie, Warszawa 1914, s. 24–32; F. Tomanek, Handel towarowy
i pieniężny, jego organizacja i technika, Lwów–Warszawa 1937, s. 103; K. Fandrey, Giełdy towa-
rowe w Polsce, Warszawa 1985, s. 10; M. Drewiński, Giełdy towarowe. Organizacja..., Wrocław
1992, s. 11; tenże, Giełdy towarowe w Polsce – tradycje, stan obecny i perspektywy rozwoju,
PNAE we Wrocławiu 1993, nr 661, s. 139; D. Bliźniak, L. Gontarski, Towarowe rynki termino-
we, Warszawa 1997, s. 8; M. A. Jerzak, Giełdy polskie, ZG nr 42 z dnia 17 października 1993
roku; M. Dul, R. Jastrzębski, Giełdy towarowe. Komentarz, Warszawa 2006, s. 13 i nast. Współ-
czesne tendencje rozwoju instytucji giełdowych przybliżają np. J. Orzechowski, BIFFEX – giełda
terminowych transakcji frachtowych, TGM 1985, nr 10, s. 489 i nast. (Autor przytacza przykła-
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Natomiast w ujęciu jurydycznym znaczenie pośrednictwa giełdowego odnosi
się w głównej mierze do płaszczyzny zawierania umów sprzedaży na giełdzie
na podstawie dyspozycji kontrahenta umownego (klienta) oraz ich wykonywa-
nia w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego. Ten aspekt jest najlepiej
wyeksponowany. Współczesne pośrednictwo giełdowe obejmuje także inne kie-
runki zaangażowania na rzecz klienta, w sposób dowolny związane z kontrak-
towaniem giełdowym (np. doradztwo giełdowe, czynności kredytowe)2.

Zdolność kontraktowania giełdowego jest atrybutem członków giełdy.
Pośrednik giełdowy, któremu przysługuje status członka giełdy, jest stroną
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Klient nie ma roszczeń względem
osób trzecich (kontrahentów pośrednika w stosunku zewnętrznym). Pośred-
nik giełdowy wykonuje umowy sprzedaży zawarte na giełdzie na podstawie
dyspozycji klienta. Pośrednik spełnia, w ramach giełdowego cyklu rozliczenio-
wego, świadczenie wynikające z umowy sprzedaży, ponieważ jest stroną tej

dy zamknięcia giełdy); tenże, Nowości na giełdach terminowych związanych z żeglugą, TGM 1988,
nr 6, s. 241 i nast.; K. Fandrey, T. Gołębiowski [w:] Giełdy w gospodarce światowej, red. W. Ja-
nuszkiewicz, Warszawa 1987, s. 28; G. Jędrzejczak, Regulacja rynku kapitałowego, BM 1990,
nr 2; E. Pietrzak, Życie giełdowe, BM 1990, nr 2, s. 27; H. Wojciechowski, Międzynarodowe
rynki towarowe, Warszawa 1992, s. 47; P. Bielawski, Koncepcje budowy giełd, ZNAE w Krako-
wie, Kraków 1993, nr 401, s. 84; B. Karczewska, Zasady funkcjonowania giełd towarowych,
GnG 1995, nr 9, s. 5; J. Zawiła-Niedźwiecki, Domy maklerskie we Francji, GnG 1995, nr 4;
N. J. Clausen, M. Møller, C. Parum, K. E. Sørensen, Capital Markets and Stock Exchanges in the
Baltic Sea Region, raport z konferencji „The Baltic Development Forum on 26 June 2000” (tutaj
o różnych formach kooperacji giełd); R. Buhlmann, Geld und Bankwesen, Warszawa 2000, s. 204;
E. Schwark, Börsen und Wertpapierhandelsmärkte in der EG, WM 1997, nr 7, s. 295 i nast.;
G. Wittich, Neue Regeln für Finanzdienstleistungsinstitute, die Wertpapierdienstleistungen erbrin-
gen, WM 1998, nr 30, s. 1526. J. Brzozowski, Giełda paneuropejska, RZ nr 142 z dnia 26 listo-
pada 1994 roku; H. Tobolska, Pracowite lato unijnych giełd. Zachodnioeuropejski rynek kapita-
łowy w obliczu gruntownych zmian, NE nr 164 z dnia 16 lipca 1996 roku; M. Janusiewicz,
Mniej żywności, więcej finansów. Przeobrażenia na światowych giełdach towarowych, NE nr 145
z dnia 24 czerwca 1996 roku; tenże, Mocna pozycja i szeroki zasięg. Strategie kształtowania
organizacji światowych giełd towarowych, RZ nr 53–54 z dnia 3–7 maja 1997 roku (tutaj przy-
kłady fuzji, przejęć i porozumień pomiędzy giełdami); tenże, Narzędzie walki o klienta. Strate-
gie kształtowania kontraktów na światowych giełdach towarowych, RZ nr 80 z dnia 5–7 lipca
1997 roku. Nt. kierunków rozwoju tzw. giełd elektronicznych zob. G. Commichau, Der Kursma-
kler an der Börse der Zukunft, WM 1996, nr 6, s. 247 i nast.; H. Beck, Das neue elektronische
Handelsystem Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse, WM 1998, nr 9, s. 428 i nast.; A. W. Ka-
wecki, Z problematyki kolizyjnoprawnej współczesnego obrotu papierami wartościowymi [w:] Pra-
wo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysiń-
skiemu, Poznań 2005, s. 822 i nast. Nt. „giełd wirtualnych” U. Florian, Rechtsfragen des Wert-
papierhandels im Internet, München 2001, s. 245.

2 Por. H.-D. Assmann [w:] Wertpapierhandelgesetz. Kommentar, red. H.-D. Assmann,
U. H. Schneider, Köln 1999, s. 91 i nast.
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czynności prawnej. Pośrednik giełdowy ponosi więc odpowiedzialność w związ-
ku z dokonywanymi czynnościami giełdowymi (w stosunku zewnętrznym).
Jednocześnie jest zobowiązany wydać klientowi to, co uzyskał. Dlatego osoby
nie posiadające zdolności do osobistego działania na giełdzie oraz doświadcze-
nia, zapewniającego wysoką orientację w sprawach giełdowych, mogą uczest-
niczyć w giełdowych stosunkach obligacyjnych bez obawy o narażanie się na
nadmierne ryzyko kontraktowe, związane głównie z ewentualną niewypła-
calnością kontrahenta umownego. Obrót giełdowy zorganizowany jest w sposób
zapewniający pozostawanie w ukryciu „finalnych” nabywców bądź zbywców
przedmiotów umowy sprzedaży (tzw. anonimowość obrotu giełdowego)3. Dzia-
łalność pośredników giełdowych jest więc w znacznym stopniu poddana regla-
mentacji normatywnej, zarówno ustawowej, jak i autonomicznej oraz poza-
prawnej (tzw. zasady deontologii zawodowej). Oprócz tego pośrednicy giełdowi
są objęci nadzorem Państwa, w celu ochrony inwestora jako „najsłabszego
ogniwa rynku”4. Prezentowane czynniki wpływają w znacznie mniejszym
stopniu na sytuację prawną klienta. Dochodzenie roszczeń od pośrednika gieł-
dowego, działającego na podstawie dyspozycji klienta, jest łatwiejsze, niż
dochodzenie roszczeń od innego uczestnika giełdowych stosunków obligacyj-
nych (drugiej, przeważnie nieznanej strony umowy sprzedaży).

Wyeksponowana pozycja kontraktowa pośrednika giełdowego przynosi
znaczne korzyści ich kontrahentom z umowy o pośrednictwo giełdowe
(klientom). Pośrednik jest z założenia dłużnikiem wypłacalnym. Regulacje
prawne uwzględniają ten postulat. Ponadto umiejętności zawodowe
pośredników pozwalają na wyeliminowanie ujemnych następstw związanych
ze zjawiskiem manipulacji kursem giełdowym5. Wysoki poziom kompetencji
pośredników giełdowych przyczynia się do ograniczenia giełdowych zjawisk
patologicznych6, również z uwagi na obowiązek informowania organu nadzoru
giełdowego o zachowaniach uczestników giełdowych stosunków obligacyjnych,
kwalifikowanych w ustawodawstwie jako tzw. inside trading7. Włączenie do

3 Zob. M. Michalski, Zasada anonimowości obrotu, Rzeczpospolita nr 217 z dnia 17 wrze-
śnia 1996 roku.

4 R. Biskup, Wtórny obrót papierami wartościowymi..., s. 50.
5 Wszechstronnego opisu zjawiska dokonał N. S. Poser, Broker-Dealer Law and Regulation,

Boston–New York–Toronto–London 1995, s. 334 i nast.
6 A. R. Henshaw, Derivatives litigation issues [w:] Derivative Investment Law, red. E. J.

Swan, London 1995, s. 161.
7 Obowiązek konfidencjonowania przewiduje prawo niemieckie. Szeroko D. Nowak-James,

Der Börsenzugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtvergleichende Untersuchung
zum deutschen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauftragsvertrag, Frankfurt
am Main 2000, s. 135 i nast.
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handlu giełdowego osoby pośredniczącej zapewnia prawidłowy przebieg
procesu określania kursu giełdowego8, co ma znaczenie także w sferze
stosunków pozagiełdowych9. Z punktu widzenia giełdy, definiowanej jako rynek
wymiany, ten aspekt pośrednictwa wybija się na czoło10. Niejednokrotnie
bowiem bezpośrednim źródłem przesileń giełdowych były nieprawidłowości na
etapie ustalania kursu. Ratio legis współcześnie obowiązujących regulacji gieł-
dowych szczególnie uwzględnia ten wymiar działań. W doktrynie postuluje
się równość szans uczestników handlu giełdowego oraz przejrzystość (trans-
parentność) procesu kształtowania ceny giełdowej11.

Wyeksponowana pozycja kontraktowa pośrednika giełdowego wiąże się
także z przypisywanymi tej kategorii podmiotów właściwościami etycznymi.
Paremia giełdowa „moje słowo jest moim zobowiązaniem”12 obrazuje znacze-
nie osobistej wiarygodności kontrahentów w obrocie giełdowym. Osoby do-
puszczające się przekroczenia normy, która nakazuje dotrzymywać zobowią-
zań – pacta sund servanda – narażają się na sankcje ex contractu, przy czym
ocena niewykonania zobowiązania jest dokonywana także z punktu widzenia
praktyki długotrwałego postępowania (zwyczaju). Normatywnym wyrazem tych
tendencji pozaprawnych jest regulacja przyjętych praktyk rynkowych w prawie
polskim. Przepisy art. art. 44–45 u.o.i.f. stanowią ważne kryterium praktycznej
wykładni prawa giełdowego, w tym także giełdowych stosunków obligacyjnych.
Podobne znaczenie w prawie niemieckim odgrywają giełdowe uzanse13.

2. Koncepcja obligatoryjnego udziału pośrednika
przy zawieraniu umów sprzedaży na giełdzie

Koncepcja obligatoryjnego udziału pośrednika w kontraktowaniu gieł-
dowym stanowi jedną z charakterystycznych cech giełdowych stosunków

8 Nt. pojęcia kursu zob. H. Putzo [w:] Gesetz zur Moderniesierung des Schuldrechts. Kommen-
tar, München 2002, s. 240; tenże [w:] Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, München 2006, s. 621.

9 Zob. J. P. Naworski, Ceny rynkowe i giełdowe – próba wykładni art. 536 k.c., PPH 2000,
nr 2, s. 14–15; M. Martinek, S. Wimmer-Leonhardt [w:] Systematischer Kommentar zum
Kaufrecht, Recklinghausen 2002, s. 223.

10 Por. T. Betlej, Organizacja regulowanego rynku papierów wartościowych na przykładzie
giełdy frankfurckiej, PUG 1998, nr 4, s. 10.

11 Zob. H. Beck, dz. cyt., s. 426.
12 Zob. P. Bielawski, dz. cyt., s. 84.
13 Zob. K. J. Hopt [w:] K. J. Hopt, H. Merkt, A. Baumbach, Handelgesetzbuch. Kommentar,

München 2006, s. 1908.
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obligacyjnych i jest wycinkiem szerzej rozumianej tzw. zasady monopolu
maklerskiego, proklamowanej przez wewnętrzne uregulowania giełdy oraz
regulacje prawa giełdowego. Chronologicznie wcześniejsze są pierwsze z wy-
mienionych źródeł, ale w obecnej dobie ekskluzywne uprawnienie pośredni-
ków do zawierania umów sprzedaży na giełdzie ma swoje potwierdzenie
głównie w przepisach rangi ustawowej.

Zasada obligatoryjnego udziału pośrednika w zawieraniu i wykonywaniu
umów sprzedaży na giełdzie jest jednym z przejawów formalizacji obrotu
giełdowego, obok innych czynników tradycyjnie sytuowanych jako przejawy
formalizacji giełdowej (np. standardowy sposób zawierania umów sprzedaży
na giełdzie, czy też ujednolicenie przedmiotu świadczenia wynikającego
z umowy sprzedaży giełdowej). Szeroki krąg osób prawa cywilnego nie ma
zdolności do osobistego działania na giełdzie, ponieważ przywilej zawierania
umów sprzedaży na giełdzie przysługuje wyłącznie członkom giełdy. Nacisk
na przełamanie monopolistycznej pozycji pośredników w tym zakresie stano-
wi główne uzasadnienie stałego wzrostu popularności usług świadczonych
przez pośredników dla szerszej publiczności.

Zasada monopolu maklerskiego kształtowała się w niejednolitych wa-
runkach, czego efektem jest kilka różnych wariantów obligatoryjnego udziału
pośrednika w kontraktowaniu giełdowym ze skutkiem dla klienta. Decydujący
wpływ wywarł kierunek i stopień formalizacji obrotu giełdowego. W ujęciu
retrospektywnym nie doszło na przykład do uformowania reguły opierającej
się na założeniu, że profesjonalny bądź urzędowy pośrednik był osobą wy-
łącznie uprawnioną do zawierania umów na parkiecie giełdy. Znane są przy-
kłady rozwiązań ustawowych, które przyznawały uprawnienie do zawierania
umów sprzedaży na giełdzie zarówno pośrednikom upoważnionym do czyn-
ności giełdowych z mocy nadania władzy oraz pośrednikom stricte prywat-
nym14. Niekiedy nawet status członka giełdy nie zapewniał monopolu w za-
wieraniu umów sprzedaży na giełdzie. Członkowie występowali wówczas na
arenie zobowiązań giełdowych obok osób bezpośrednio zainteresowanych
zawarciem umowy sprzedaży ze skutkiem dla siebie (tzw. giełda otwarta).

W perspektywie historycznej umowy zawierane na giełdzie bez udziału
oficjalnego pośrednika odbiegały jednak w skutkach od umów objętych mo-
nopolem pośrednictwa urzędowego i zawieranych z jego udziałem. Umowy
zawierane na giełdzie bez udziału oficjalnego pośrednika, a nawet osobiście
przez stronę, czyli z pominięciem udziału jakiejkolwiek osoby trzeciej, posia-

14 Zob. ustawa Giełdy Warszawskiej z dnia 24 października (6 listopada) 1872 roku.
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dały właściwość zobowiązania giełdowego. Jednakże czynności dokonane za
pośrednictwem osób legitymujących się świadectwem urzędowo zweryfiko-
wanego poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zaprzysiężonych przed orga-
nem władzy, w stosunku do umów zawartych bez uwzględnienia udziału
takich osób „używały pewnych przywilejów”15. W ogólności, umowy giełdo-
we zawierane bez udziału pośrednika nie korzystały z ochrony sądowej w peł-
nym zakresie roszczeń wynikających z takiej czynności (np. w przypadku
umów o zapłatę różnicy cen)16.

Z czasem zauważono także potrzebę pozbawienia czynności dokona-
nej poza giełdą (lokalem giełdy) atrybutu ważnej czynności giełdowej,
nawet jeżeli zostały spełnione inne przesłanki wymagane dla powstania
niewadliwego zobowiązania (np. udział pośrednika, zaakceptowany przed-
miot obrotu giełdowego). W efekcie pomyślnego przeprowadzenia tego po-
stulatu czynność o znamionach umowy sprzedaży giełdowej dokonana poza
giełdą jest nieważna, nawet jeżeli konsensus został osiągnięty z udziałem
pośrednika.

Zasada obligatoryjnego udziału pośrednika w zobowiązaniach giełdo-
wych koresponduje zatem z wymogiem zapewnienia tzw. bezpieczeństwa
w obrocie giełdowym. Pojęcie bezpieczeństwa prawnego w obrocie giełdo-
wym wiąże się z postulatem uniknięcia skutków niewypłacalności uczestni-
ków giełdowych stosunków obligacyjnych. Pośrednik giełdowy jest wysoce
wiarygodnym kontrahentem z tytułu umowy sprzedaży giełdowej, przy czym
problematyka wypłacalności pośrednika giełdowego stanowi przedmiot regu-
lacji normatywnych (tzw. adekwatność kapitałowa; kapitałowe normy ostroż-
nościowe). Jednym z przejawów zawodowego charakteru działalności współ-
czesnych pośredników giełdowych jest wymóg uzyskania zezwolenia urzędo-
wego na dokonywanie czynności giełdowych. Ponadto personel pośrednika
giełdowego powinien wykazać się umiejętnościami zawodowymi (egzamin),
częstokroć także złożyć przysięgę17.

Koncepcja obligatoryjnego udziału pośrednika w zawieraniu umów sprze-
daży na giełdzie nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy o pośrednic-
two przez pośrednika giełdowego (Kontrahierungszwang)18. Pośrednik giełdo-

15 L. Piętak, O czynnościach giełdowych ze stanowiska prawa austriackiego, PSiA 1876, nr 29,
s. 238.

16 Por. J. Sztykgold, Handel terminowy walutami w świetle Rozporządzenia o wierzytelno-
ściach w walutach obcych i Kodeksu Zobowiązań, GS 1934, z. 4, s. 650.

17 F. Tomanek, dz. cyt., s. 13.
18 Por. C. H. Nipperdey, Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag, Jena 1920, s. 7 i nast.
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wy kształtuje swoje relacje umowne z kontrahentem z uwzględnieniem zasady
autonomii woli osób prawa cywilnego, także w zakresie powzięcia decyzji
o zawarciu umowy z wybranym kontrahentem. Monopol maklerski nie stanowi
więc ograniczenia zasady swobody umów (jako kryterium ustawowe z prze-
pisu art. 3531 k.c.), lecz jest raczej środkiem służącym do ograniczenia dostępu
do urządzeń giełdowych dla osób nieprzygotowanych, o niższym poziomie
wiarygodności kontraktowej.

Koncepcja obligatoryjnego udziału pośrednika giełdowego na etapie
zawierania i wykonywania umów sprzedaży na giełdzie utrwaliła się na
całym świecie. Proklamowanie zasady obligatoryjnego korzystania z usług
pośrednika giełdowego służy wprawdzie interesom osób bezpośrednio za-
interesowanych funkcjonowaniem instytucji giełdowej, a mianowicie człon-
kom giełdy. Ze względu jednak na pozytywną rolę pośrednika giełdowego
dla klienta, zasada obligatoryjnego udziału pośrednika giełdowego przynosi
również korzyści klientom oraz innym uczestnikom giełdowych stosunków
obligacyjnych.

3. Podstawowe warunki ekspansji pośrednictwa giełdowego

A. Ingerencja władzy publicznej
w początkowych fazach rozwoju rynków zorganizowanych

Wraz z ukształtowaniem się rynków zorganizowanych, począwszy od
czasów antycznych, pojawiło się tzw. pośrednictwo urzędowe. Znaczny wpływ
rozwiązań prawnych, narzuconych przez władzę lokalną w zakresie handlu,
wskazuje jednocześnie kierunki rozwoju pośrednictwa. Stosunkowo skutecz-
nym sposobem ochrony rynku na przestrzeni dziejów było ustanawianie urzęd-
ników, piastujących funkcje w zakresie handlu. Charakterystyczną cechą sto-
sunków handlowych jest między innymi nadanie takim osobom kompetencji
(przywilejów) w zakresie stwierdzania oraz przestrzegana miar i wag19, pro-
wadzenia publicznych przetargów, pobierania prób towarów20, liczenia pie-
niędzy, a także rozstrzygania ewentualnych sporów21. Niektóre spośród przed-
stawionych prerogatyw są zaadoptowanymi na potrzeby handlu tradycyjnymi
kompetencjami władzy suwerennej (np. sprawowanie wymiaru sprawiedli-
wości). Rodowód innych (np. kontrola miar, branie próby) sięga nie dalej,

19 S. Górzyński, Prawo składu w Polsce, Warszawa 1926, s. 15.
20 M. Drewiński, Giełdy towarowe. Organizacja..., s. 32.
21 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911, s. 446.
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niż dzieje interwencji państwa w sprawy handlu. Rola urzędników rynko-
wych w najbardziej ogólnym ujęciu sprowadzała się do przejawiania dbało-
ści o przestrzeganie porządku i rzetelności przy kupnie22.

Jednocześnie utrwalało się przekonanie, że urzędownie, przez sąd lub
przez inny specjalny organ reprezentujący władzę, dokonana autoryzacja sto-
sunku umownego jest szczególnie korzystna, bo niedopuszczająca wątpliwo-
ści i nadająca wierzycielowi executionem paratam23. Pośrednicy urzędowi
ex officio nadawali umowom sankcję ważności, a także mieli wpływ na treść
stosunku umownego, jako osoby wykształcone, kompetentne i cieszące się
zaufaniem. Dokonywanie czynności handlowych przez kupca z pominięciem
udziału pośrednika urzędowego stanowiło naruszenie porządku prowadzenia
handlu na rynku organizowanym i kontrolowanym przez władzę. Organ
władzy względem takich osób dopuszczał się nawet konfiskaty towaru w po-
łączeniu z wydaleniem kupca z miasta.

Aktualna w czasach dawniejszych potrzeba zwrócenia się do autorytetu
zewnętrznego znacznego formatu (władza sakralna lub świecka) z czasem
traciła pierwotne znaczenie. Do aktu umownego przyzywano natomiast osoby,
określane mianem ręczycieli, odpowiedzialne za – jak byśmy to dzisiaj okre-
ślili – wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Równolegle znaczenie uzy-
skał dokument jako forma dowodu na okoliczność zawarcia umowy, który
z czasem stał się esencjonalnym elementem niektórych czynności o szczególnie
doniosłych skutkach (wymóg zachowania formy pisemnej).

B. Proces przenikania się
tzw. pośrednictwa urzędowego i prywatnego

Charakterystyczną cechą dawnego obrotu umownego jest koncentracja
uprawnień z zakresu prawa publicznego w rękach osoby, która jednocześnie
świadczyła kupcom usługi pośredniczenia „prywatnego”. Taką osobą był na
przykład tłumacz (interpretes). Korzystał on z zaufania władzy, albowiem
wykonywał czynności, które wymagały jej autoryzacji, baczył, aby przepisom
miejskim stało się zadość pod każdym względem24. Poza tym właśnie jemu
powierzona była misja tłumaczenia listów (ze skutkiem urzędowym) oraz

22 Na rynku w Pireusie było 10 takich urzędników, jak podaje T. Korzon, dz. cyt., s. 23.
23 S. Estreicher, Początki prawa umownego, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział

historyczno-filozoficzny, seria II, t. XVI, Kraków 1902, s. 387.
24 Tłumacz wyposażony był także w uprawnienia „policyjne”, ponieważ badał starannie

kupców co do wszelkich okoliczności przybycia do Polski (S. Górzyński, dz. cyt., s. 16).
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zawierania umów (nie tylko w formie ustnej)25. Kupiec korzystał z gościny w
domu tłumacza, pozostawiał towar pod jego pieczą i szukał u niego pomocy
w bieżących sprawach handlowych.

Usługi świadczone przez pośredników rozwijały się jednak z powodze-
niem także poza obszarem oddziaływania imperium. Pośrednictwo prywatne
znajdowało podłoże dla swojego rozwoju wszędzie tam, gdzie kontrahenci
zwracali się z potrzebą policzenia towaru lub pieniędzy, stwierdzenia zaist-
niałych faktów, wypośrodkowania przeciwnych stanowisk26 czy wykonania
w zastępstwie pewnych czynności. Wielce prawdopodobne jest przypuszcze-
nie, iż miejscem, w którym dochodziło dawniej do wzmożonej koncentracji
czynności pośredniczenia była karczma. Pełniła ona, jak się podaje, rolę
gospody, hotelu, magazynu, sklepu i banku zarazem27. Karczmarz z czasem
zaczął zajmować pozycję prawną zbliżoną do dzisiejszego komisanta.

Sprawowanie funkcji urzędowych oraz świadczenie usług w dziedzinie
pośrednictwa prywatnego przenikały się ze sobą w taki sposób, że z trudem
można obecnie określić przeważający kierunek aktywności podejmowanej
przez wczesnych pośredników handlowych legitymowanych przez władzę.

C. Pośrednictwo giełdowe na tle ewolucji instytucji giełdowych

Czynniki stymulujące rozwój pośrednictwa giełdowego są ściśle związa-
ne z przebiegiem procesu organizacyjnego wyodrębniania się giełd spośród
innych zorganizowanych form prowadzenia handlu. Proces kształtowania się
pierwotnych giełd sprzyjał wielokierunkowemu rozwojowi pośrednictwa han-
dlowego. Ekskluzywne uprawnienie do zawierania umów na giełdach pry-
watnych przysługiwało wyłącznie osobom, określanym mianem członka giełdy.
Korporacje kupieckie, prowadzące pierwotne giełdy, ograniczały krąg osób
uprawnionych do zawierania umów. Tak zwane giełdy zamknięte przeważa-
ły w czasach kształtowania się nowoczesnych giełd.

Kontynuatorem idei ograniczania liczby osób uprawnionych do zawiera-
nia umów sprzedaży na giełdzie są w dzisiejszych czasach tzw. giełdy korpo-
racyjne, przeciwstawiane później wykształconemu modelowi giełd kontynen-
talnych. Patrząc na ten dwupodział z punktu widzenia pośrednictwa giełdowe-

25 Por. przepis art. 77 k.h.franc. z 1807 roku, który między pośrednikami wymienia maklera-
-tłumacza. Do jego uprawnień należy np. tłumaczenie konosamentów, umów o najem okrętu
oraz innych umów.

26 S. Estreicher, dz. cyt., s. 383.
27 D. Bliźniak, L. Gontarski, Giełda towarowa, Kraków 1998, s. 8.
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go, istota giełd korporacyjnych (prywatnych; model anglosaski) polega na
ograniczeniu liczby osób uprawnionych do występowania w charakterze stro-
ny umowy sprzedaży giełdowej przez władze giełdy (statut). Liczba członków
jest stała i zamknięta, przeto prawo podmiotowe, którego treścią jest członko-
stwo giełdy, bywa przedmiotem sukcesji, m.in. na podstawie umowy sprzeda-
ży. Natomiast liczba członków giełd kontynentalnych (model europejski) nie
jest z reguły ograniczona przez władze giełdy. Liczba członków nie jest zam-
knięta i stała, a członkiem może być każda osoba, która spełnia wspólne dla
wszystkich kryteria ustawowe. Natomiast w obu przypadkach ogół nie należą-
cy do giełdy może zawierać interesy jedynie za pośrednictwem jej członków28.

Spotkania kupców, później nazwane giełdami pieniężnymi, służyły pier-
wotnie dokonywaniu wzajemnych kompensat wekslowych. Na tej podstawie
można sformułować opinię, iż pierwsze czynności giełdowe polegały na przed-
stawianiu wzajemnych roszczeń do potrącenia (rozrachunek). Kupcy robili
porachunki jeden z drugim, kompensowali sobie nawzajem należności i go-
tówką wyrównywali tylko różnicę29. Obok czynności kompensacyjnych doko-
nywano sprzedaży oraz zamiany pieniędzy i kruszców różnego gatunku.

Członkowie giełdy początkowo wstępowali w te stosunki obligacyjne, co
jest rzeczą naturalną, we własnym imieniu. Podstawową (tradycyjną) formułą
działania pośrednika giełdowego jest zatem tzw. kupiectwo umowne (dealer,
Vertragshändler, Eigenhändler)30. Członkowie giełd organizowali dla siebie rynek
wymiany i korzystali z udogodnień, jakie daje im możliwość regularnych
spotkań. Według współczesnej nomenklatury członkowie giełdy zawierali umo-
wy we własnym imieniu i na swój rachunek. Władze giełd prywatnych nie
stawiały swoim członkom ograniczeń w zakresie występowania w roli osób
pośredniczących, działających na rzecz nie-członków giełdy. Problematyka
ewentualnego stosunku wewnętrznego, który łączyłby członka giełdy oraz jego
mocodawcę, pozostawała pierwotnie poza zakresem reglamentacji giełdowych.

Wynalazek spółki akcyjnej w początkowych fazach kapitalizmu wywarł
decydujący wpływ na kierunek ewolucji instytucji giełdowych oraz na obec-
ny kształt pośrednictwa giełdowego. Giełda stała się miejscem wzmożonej
koncentracji kapitału i w tak ukształtowanej postaci spełnia tę funkcję do
dnia dzisiejszego. Liczba giełd nagle wzrosła, pojawiły się nowe walory gieł-

28 F. Tomanek, dz. cyt., s. 115.
29 T. Korzon, dz. cyt., s. 148.
30 Por. ogólnie M. Michalski [w:] Papiery wartościowe, Kraków 2000, s. 729; P. Kulas,

Obrót papierami wartościowymi w imieniu i na rachunek banku, ZNAE w Krakowie, Kraków
1998, nr 516, s. 128 i nast.
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dowe (udziałowe), a jednocześnie zmienił się podmiotowy profil osób zain-
teresowanych sprawami giełdowymi. Giełdy straciły znaczenie jako miejsca
zarezerwowane w praktyce dla kupców występujących na swój rachunek.
Kapitalistyczne procesy gospodarcze związane m.in. z eksploatacją nowych
obszarów geograficznych, wprowadzeniem nowych metod produkcji, nowych
produktów i związanego z tym wzrostu konsumpcji, wzrostu zapotrzebowa-
nia na kapitał oraz dążeniem do korzystnego lokowania wolnego kapitału
przełożyły się na zainteresowanie giełdą szerszych kręgów społeczeństwa.
To zaś wpłynęło na popularność usług świadczonych przez pośredników oraz
– w konsekwencji – na pojawienie się pierwszych ustawowych reglamentacji
pośrednictwa giełdowego.

Podejmowanie czynności pośredniczenia na rzecz osób trzecich odby-
wało się odpłatnie. Jak się wydaje, właśnie z tego powodu członkowie giełd
wykazywali dalece posuniętą elastyczność w modelowaniu relacji kontrakto-
wych z pryncypałami. Stosunek wewnętrzny członka giełdy z klientem kształ-
tował się w oparciu o znane w ówczesnej dobie instytucje prawa obligacyj-
nego. Znaczną popularność zyskały sobie stosunki prawne polegające na
działaniu w zastępstwie, z których później wykształciła się umowa zlecenia
bez pełnomocnictwa oraz umowa komisu. Okazały się one wygodnym narzę-
dziem prowadzenia wymiany w obrocie handlowym, a także giełdowym. Jeżeli
członek giełdy występował na cudzy rachunek, to mógł on równie dobrze
być umocowany do dokonania czynności w zastępstwie, jak i mocy reprezen-
towania być pozbawiony.

Konstrukcyjno-prawny model wykonywania czynności pośredniczenia
giełdowego przyjęty in concreto przyczynił się do rozwoju pośrednictwa także
ze względu na istotne udogodnienia wynikające z korzystania z usług po-
średnika. Przeszkody natury geograficznej przestały być barierą dla cyrkulacji
oświadczeń woli, a zatem koszt zawarcia umowy sprzedaży z udziałem po-
średnika znacząco obniżył się31. Obecność nabywców w miejscu zawarcia
umowy przestaje być niezbędna do zawarcia umowy32, a także do jej wyko-
nania. Nawet współcześnie w wielu przypadkach w ogóle nie doszło by do
zawarcia umowy w obrocie giełdowym, gdyby nie udział pośrednika. Nabywca
i sprzedawca jest reprezentowany przez osobę o odpowiednim doświadcze-

31 Por. Cz. Mesjasz, Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania
instytucji pośrednictwa finansowego, BiK 1999, nr 3, s. 38–42.

32 Por. K.-H. Bilitza, Erfolgreich spekulieren mit Aktien- und Rentenoptionen, Landsberg 1987,
s. 177; K. Fandrey, T. Gołębiowski [w:] Giełdy w gospodarce światowej..., s. 36; M. Drewiński,
Giełdy towarowe jako..., s. 2; tenże, Giełdy towarowe. Organizacja..., s. 15.
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niu33. Równocześnie wzmaga się rola elementu zaufania do osoby, która
prowadzi cudze sprawy na odległość.

Specyficzne reguły obrotu na giełdach towarowych również przyniosły
nowe rozwiązania w zakresie pośrednictwa giełdowego. Oprócz tradycyjnie
zastrzeżonego uprawnienia do zawierania umów, członkom giełdy powierza-
ne są kompetencje wykształcone znacznie wcześniej na tych rynkach zorga-
nizowanych, na których odbywał się handel towarowy. Korporacja prowa-
dząca giełdę przyznaje wybranym osobom uprawnienie do oficjalnego stwier-
dzania wagi, jakości oraz – co warto podkreślić – brania próby towarów.
Rozwój stosunków obligacyjnych na giełdach towarowych doprowadził bo-
wiem do tego, że umowy sprzedaży mogły być zawierane bez okazywania
kontrahentowi przedmiotu świadczenia w całości. Z reguły próba towaru
świadczyła za całość34. Uprawnienie do brania próby z natury rzeczy nie
przysługiwało pośrednikom na giełdach pieniężnych, jakkolwiek dawniej
w granicach uprawnień pośredników legitymizowanych przez władzę leżało
stwierdzanie „jakości pieniądza” (z uwagi na fałszerstwa wagi monet). Urzę-
dowe (oficjalne) branie próby było znane już w czasach antycznych35.

Równomiernie na giełdach pieniężnych i towarowych utrwalała się
kompetencja pośrednika do autorytatywnego stwierdzania faktu zawarcia
umowy na giełdzie. Znaczenie tego przywileju tłumaczy stanowisko ustawo-
dawców w sprawie umów losowych, do których zaliczają się umowy o grę
oraz o zakład. Zgodnie z obowiązującą regułą, jeżeli umowa gry bądź zakła-
du dochodziła do skutku poza zakresem autoryzacji władzy państwowej, to
władza odmawiała takim czynnościom swojej ochrony. Doniosłe konsekwen-
cje tej współcześnie znanej prawidłowości (por. przepis art. 413 § 2 k.c.)
odnosiły się zwłaszcza do terminowych form handlu giełdowego (handel
terminowy nieefektywny), zdominowanych na giełdach pieniężnych i towa-
rowych przez umowy o zapłatę różnicy cen (kursów). Roszczenia wynikające
z umów tego typu z reguły nie były zaskarżalne, ale wyjątkowo wierzyciel
korzystał z ochrony. Dla osiągnięcia tego skutku w obrocie giełdowym wy-
magana była urzędowa kontrola zawarcia i wykonania umowy. Sprawowa-
nie kontroli w tym zakresie powierzone zostało właśnie pośrednikom urzę-
dowym. Jednym z współczesnych przejawów reglamentacji handlu termino-

33 M. Drewiński, Giełdy towarowe, Warszawa 1997, s. 16.
34 Praktyczne komplikacje z tym związane omawia A. Górski, Austryacka ankieta w sprawie

handlu terminowego zbożem, CPE 1901, z. 1 i 2, s. 162.
35 W Pierusie był wystawiony duży gmach (deigma) dla trapezitów, rodzaj giełdy, bo oprócz

wymiany pieniędzy publiczność znajdowała tam i próbki towarów zaofiarowane na sprzedaż
(T. Korzon, dz. cyt., s. 25).
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wego jest typologiczny podział umów sprzedaży opiewających na prawo
pochodne, który opiera się na wyodrębnieniu offizielle Termingeschäfte, inof-
fizielle Termingeschäfte oraz verbotene Termingeschäfte36.

D. Wpływ kryzysów giełdowych na rozwój pośrednictwa giełdowego

Przełomowym punktem w ewolucji pośrednictwa giełdowego stało się
wkroczenie państwa w sferę handlu giełdowego. Wzmożoną ingerencję w
sprawy giełdowe sprowokowały natomiast przesilenia giełdowe, pojawiające
się w początkowych fazach kapitalizmu. Właśnie z powodu wybuchających
niekiedy kryzysów z czasem utrwaliła się potrzeba regulacji działalności in-
stytucji giełdowych37, w tym także w zakresie pośredniczenia w zawieraniu
umów sprzedaży na giełdzie.

Wczesne kryzysy giełdowe38 miały swoją główną bądź choćby drugo-
planową przyczynę w podejmowaniu czynności przez nieautoryzowanych
pośredników, którzy świadczyli usługi (oferowali walory) dla słabo zoriento-
wanej publiczności. Niejednokrotnie okazywało się, że dokonana czynność
nie miała atrybutu zobowiązania giełdowego i w związku z tym nie była
źródłem zaskarżalnego roszczenia. Geneza reglamentacji stosunków giełdo-
wych wiąże się zatem z potrzebą zapobieżenia sytuacji, w której wykonanie
umowy zawartej na giełdzie (albo z udziałem pośrednika) staje się zagrożo-
ne albo wręcz niemożliwe.

Sytuacja prawna pośredników w obrocie zorganizowanym jest współ-
cześnie kształtowana przez liczne unormowania prawa administracyjnego,
prawa giełdowego oraz przepisy obowiązujące na danej giełdzie39. Pod wpły-
wem ustawodawstwa państwowego pojawiły się, zarówno na giełdach kor-
poracyjnych oraz kontynentalnych, nowe typy giełdowych czynności obliga-
cyjnych, dokonywanych przez osoby rekrutujące się spośród przedstawicieli
związków publicznoprawnych albo legitymujących się zezwoleniem władzy

36 Por. U. Brink, H-P. Scheerer, Europäisches Geld-, Bank-, und Börsenrecht, Teil I: Bundesre-
publik Deutschland, Berlin 1974, s. 241 i nast.; U. Paus, Börsentermingesäfte. Begriff und Erschei-
dungsformen nach neuen Börsenrecht, Baden-Baden 1995, s. 29; K. J. Hartung, Das Wertpapierop-
tiongeschäft in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1999, s. 198 i nast.

37 Por. np. J. Meyer, Haftungsbeschränkung im Recht der Handelsgesellschaften, Berlin–
–Heidelberg 2000, s. 232 i nast.

38 Na przykład przesilenie handlowe w Lubece (1619–1622), mania tulipanowa w Holandii
(1634–1637), przesilenie monetarne w Anglii (1696), Kompania Zachodnia Johna Law’a, bańki
mydlane w Anglii (1720). Por. szerzej T. Korzon, dz. cyt., s. 33.

39 A. Całus, Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 216.
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na wykonywanie czynności giełdowych. Nie wszyscy spośród tak ustanowio-
nych podmiotów legitymizowanych przez władzę zostali wyposażeni w przy-
wilej zawierania umowy o pośrednictwo giełdowe. Doszło na przykład do
wyodrębnienia nowej kategorii uczestnika giełdowych stosunków obligacyj-
nych, któremu przysługuje kompetencja do ustalania i ogłaszania kursów
giełdowych (niemiecki Kursmakler). Zakres działania takiego „pośrednika”
obejmuje w głównej mierze sprawowanie funkcji publicznych (öffentliche
Funktion)40 w sferze handlu giełdowego, z wyłączeniem bezpośredniego udzia-
łu w zawieraniu umów sprzedaży w charakterze strony. Procedura ustalania
kursu należy do najistotniejszych materii ustawodawstwa giełdowego.

E. Nowoczesne rozumienie pośrednika giełdowego

Pierwowzorem współczesnych pośredników giełdowych są namiestnicy
urzędowi albo pośrednicy handlowi legitymizowani przez władzę, uprawnie-
ni do zawierania na giełdzie umów sprzedaży, bądź do dokonywania innych
czynności. Znane współcześnie typologiczne odmiany pośrednictwa giełdo-
wego są pochodną wcześniej ukształtowanych empirycznych typów pośred-
nictwa handlowego, z dodatkiem elementu publicznoprawnego.

W ogólnym ujęciu pośrednik giełdowy posiada atrybuty urzędnika albo
członka giełdy prywatnej, albo łączy w swojej osobie z różnym natężeniem
oba parametry. Przenikające się równocześnie dwa kryteria – poddanie ryn-
ku zorganizowanego wzmożonej kontroli państwa oraz wyposażenie człon-
ków giełdy w ekskluzywne uprawnienie do zawierania umów – wyjaśniają
historyczne etapy ewolucji pośrednictwa giełdowego, a jednocześnie stano-
wią podstawę klasyfikacji omawianej grupy uczestników obrotu prawnego.
Działalność pośrednika giełdowego jest reglamentowana jednocześnie przez
normy prawa publicznego oraz normy prawa prywatnego.

4. Główne etapy ewolucji giełd w Polsce

Instytucje giełdowe w Polsce kształtowały się pod wpływem analogicz-
nych czynników, jak giełdy w innych krajach. Pozytywne bodźce pochodziły

40 Por. T. Ledermann, Die Rechtsstellung des Kursmaklers an den deutschen Wertpapierbörsen,
Berlin 1990, s. 41; S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, Köln 1995, s. 1250 i nast.;
V. Röhricht [w:] Handelsgesetzbuch. Kommentar, red. V. Röhricht, F. Graf von Westphalen, Köln
2001, s. 1120.
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głównie od uczestników wymiany gospodarczej. Cechy kupieckie zaintereso-
wane były między innymi ugruntowaniem swojej pozycji względem władzy.
W oparciu o uzyskiwane przywileje powstawały domy kupieckie, związane
z wykonywaniem prawa składu41.

Poznań miał dom kupiecki („theatrum”) już w 1260 roku, chociaż prawo
składu uzyskał znacznie później, bo w 1394 roku. Gdański Dwór Artusa,
zbudowany w 1379 roku, od samego początku służył jako miejsce zebrań
gromad zawodowych, a na giełdę został obrócony w 1742 roku42. Kupiectwo
warszawskie uzyskało od króla Jana Kazimierza w 1658 roku potwierdzenie
nadanych różnymi czasy kupcom starej Warszawy przywilejów przez książąt
mazowieckich i królów polskich43.

Oficjalne ustanowienie w Warszawie giełdy nastąpiło w 1809 roku, ale
podjęła ona działalność dopiero w roku 1817, przy czym regularne spotkania
handlowe odbywały się już wcześniej, bo od 1775 roku44. Giełda Warszawska,
zamknięta po wybuchu Powstania Listopadowego, wznowiła swoją działal-
ność w 1872 roku, a handel na niej prowadzony był na starych zasadach,
w oparciu o wcześniej obowiązujące unormowania. W dziewiętnastowiecznej
Polsce pod zaborami istniały ponadto giełdy we Lwowie, Wrocławiu, w Kra-
kowie, Bydgoszczy i w Łodzi.

Niebawem po odzyskaniu niepodległości ogłoszono ustawę z dnia
20 stycznia 1921 roku o organizacji giełd w Polsce45, która została uchylona
przez rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 28 grudnia 1924 roku o organi-
zacji giełd46. Do ostatniego z wymienionych unormowań nawiązywano zresztą
w Polsce powojennej, także na początku lat dziewięćdziesiątych, jako do
modelowego rozwiązania najważniejszych kwestii związanych z obrotem na
giełdach towarowych. Rozporządzenie z 1924 roku, kilkakrotnie nowelizo-
wane, obowiązywało jednak tylko do dnia 4 października 1950 roku47.

Ustawa z dnia 22 marca 1991 roku o publicznym obrocie papierami war-
tościowymi i funduszach powierniczych48 (p.o.p.w.f.p.) weszła w życie 25 kwie-
tnia 1991 roku. W 1997 roku została uchylona przez ustawę z dnia 21 sierpnia

41 Por. S. Górzyński, dz. cyt., s. 16.
42 T. Korzon, dz. cyt., s. 214.
43 K. Fandrey, Giełdy towarowe w Polsce..., s. 10.
44 M. Drewiński, Giełdy towarowe. Organizacja..., s. 11.
45 Dz. U. Nr 13, poz. 71.
46 Dz. U. R. P. Nr 114, poz. 1019.
47 Zostało uchylone przez przepis art. 13 dekretu z dnia 21 września 1950 roku o Pań-

stwowej Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 44, poz. 396).
48 Tekst jednolity Dz. U. 1994, Nr 58, poz. 239.
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1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi49 (p.o.p.w.).
Natomiast długo oczekiwana ustawa z dnia 26 października 2000 roku o gieł-
dach towarowych50 (u.g.t.) nabrała mocy prawnej dnia 28 maja 2001 roku.

W 2005 roku pojęcie publicznego obrotu papierami wartościowymi
ustąpiło miejsca pojęciu publicznego obrotu instrumentami finansowymi.
Doszło bowiem do kompleksowego uregulowania sektora giełdowego obrotu
instrumentami finansowymi, z uwagi na potrzebę dostosowania prawa pol-
skiego do prawa Wspólnot Europejskich. W dniu 24 października 2005 roku
weszła w życie między innymi ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi51 (u.o.i.f.), która nie uchyla ustawy o giełdach
towarowych. W piśmiennictwie zauważono prawidłowość, iż we wszystkich
przypadkach stosunkowo łatwo uruchamiano w Polsce obrót pieniężny, spo-
tykano się zaś, bez wyjątku, z niepowodzeniem – trwającym niekiedy przez
dziesięciolecia – ilekroć usiłowano podjąć obrót towarowy52.

5. Regulacje prawne pośrednictwa giełdowego w Polsce

A. Stan prawa w XIX wieku

Rozwój pośrednictwa giełdowego w prawie polskim w naturalny sposób
jest sprzężony z działalnością giełd. Początek funkcjonowania instytucji obro-
tu giełdowego trafnie datuje się na pierwsze lata XIX w., chociaż przedgieł-
dowe formy handlu zorganizowanego znane były w Polsce jeszcze wcześniej53.

49 Dz. U. Nr 118, poz. 754.
50 Dz. U. Nr 103, poz. 1099.
51 Dz. U. Nr 183, poz. 1538.
52 K. Fandrey, Giełdy towarowe w Polsce..., s. 16. Por. także S. Antkiewicz, Konsekwencje

uchwalenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dla uregulowań rynku derywatów,
PB 2006, nr 7–8, s. 101. Nt. procesu legislacyjnego zob. R. Tupin, Budowanie podstaw dla dzia-
łalności w Polsce giełd towarowych, PUG 2000, nr 1, s. 11 i nast.; tenże, Reforma prawa banko-
wego w Polsce a kształtowanie rynku usług finansowych według wzorów w krajach Unii Europej-
skiej, PUG 1996, nr 12, s. 4; M. A. Jerzak, H. Paluszkiewicz, Brak konsekwencji. Projekt ustawy
o giełdach towarowych wymaga zmian, GB nr 9 z dnia 3 marca 1996 roku; A.S., Projekt ustawy
o giełdach towarowych i domach składowych, Rzeczpospolita nr 57 z dnia 7 marca 1996 roku;
A. Sielanko, Od handlu zbożem do transakcji futures, Rzeczpospolita nr 71 z dnia 25 marca
1997 roku; A. Witul, Powstanie rynek transakcji terminowych. Projekt ustawy o giełdach towaro-
wych, Parkiet nr 158 z dnia 17–19 sierpnia 1996 roku; E. Sobczak, Przygotowania do startu.
Warszawska Giełda Towarowa, GnG 1995, nr 9, s. 9.

53 Zob. K. Fandrey, Giełdy towarowe w Polsce..., s. 21; M. Drewiński, Giełdy towarowe.
Organizacja..., s. 11.
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Ustawa Giełdy Warszawskiej z dnia 24 października (6 listopada) 1872
roku wprowadziła jako pierwsza na obszarze dawnych terenów Rzeczpospo-
litej formułę giełdy otwartej. Każdemu bez różnicy stanu i poddaństwa wol-
no było uczęszczać na giełdę, tak dla pozyskania niezbędnych informacji, jak
i dla dokonywania obrotów handlowych, w granicach praw handlowych,
każdemu wedle prawa służących (§ 3). Koncepcja giełdy otwartej de facto
powstrzymywała rozwój pośrednictwa giełdowego, ponieważ osoby zaintere-
sowane zawarciem umowy sprzedaży na giełdzie mogły uczynić to osobiście
w lokalu giełdy. Ustawa rozróżniała uczestników giełdy systematycznie na
nią uczęszczających oraz uczęszczających dorywczo. Tylko ci pierwsi byli zo-
bowiązani do ponoszenia pewnych kosztów związanych z utrzymaniem loka-
lu giełdowego i pokryciem potrzeb administracyjnych.

Uczestnicy giełdy mogli ustanawiać pełnomocników i zastępców (§ 4,
§ 38 c). Jak się wydaje, właśnie w gronie tych osób doszło z czasem do
specjalizowania się w dokonywaniu giełdowych czynności prawnych w cu-
dzym imieniu, bądź na cudzy rachunek. Ustawa nie wykluczała możliwości
reprezentowania (zastępowania) przez jednego pełnomocnika (zastępcę) kilku
osób (uczestników giełdy).

Osobę pełnomocnika (zastępcy) należy odróżnić od osoby meklera. Celem
powołania urzędu meklerskiego było zapewnienie prawidłowego przebiegu
procedury określania kursu giełdowego. W tym kierunku koncentrowały się też
uprawnienia meklerów urzędowych. Komitet Giełdowy obowiązany był usu-
wać z giełdy osoby trudniące się nielegalnym meklerstwem, po to, aby nie
dochodziło do rozprzestrzeniania się wśród publiczności rozbieżnych kursów.
Sposób powoływania i usuwania meklerów giełdowych oraz ich prawa i obo-
wiązki określała oddzielna instrukcja, zatwierdzana przez ministra finansów.

Obok pełnomocników (zastępców) i meklerów urzędowych Komitet
Giełdowy mógł wzywać osoby specjalnie z przedmiotem obeznane dla spraw-
dzenia i oszacowania towarów, produktów i przedmiotów przemysłu fabrycz-
nego w razie sporów o gatunek, miarę, wagę i jakiekolwiek inne okoliczno-
ści (§ 29). Opinia tych osób („rzeczoznawców giełdowych”) była wiążąca dla
stron pozostających w sporze, nie zamykała jednak możliwości sądowego
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.

B. Okres międzywojenny

Regulacje obrotu giełdowego uchwalone po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości stanowią kontynuację zapoczątkowanej wcześniej linii ewolu-
cji giełd, zorganizowanych z uwzględnieniem udziału maklera urzędowego
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powołanego do ustalania kursu. Ponieważ nie był on stroną umowy o po-
średnictwo w obrocie giełdowym, nie zachodzi konieczność naświetlania jego
sytuacji prawnej. Współczesna judykatura dopuściła możliwość odpowiednie-
go stosowania przepisów o maklerze urzędowym w odniesieniu do „pośred-
nika giełdowego”, który świadczy usługi na podstawie umowy na tzw. gieł-
dach towarowych (zorganizowanych formach handlu przedgiełdowego)54.
Przyjęte stanowisko nie zasługuje jednak na aprobatę. Makler urzędowy w ro-
zumieniu unormowań przedwojennych55 nie był bowiem stroną umowy o po-
średnictwo giełdowe.

Z punktu widzenia ewolucji pośrednictwa giełdowego istotną rolę od-
grywa natomiast instytucja członka giełdy. Właśnie spośród członków giełdy
rekrutowali się pośrednicy obrotu giełdowego w dzisiejszym rozumieniu tego
słowa. Zarówno ustawa z dnia 20 stycznia 1921 roku o organizacji giełd
w Polsce56, jak i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grud-
nia 1924 roku o organizacji giełd57 zamykały dostęp do urządzeń giełdowych
dla nieograniczonego kręgu zainteresowanych. Oba akty normatywne regulo-
wały członkostwo giełd pieniężnych, natomiast w zakresie członkostwa giełd
towarowych odsyłały do aktów wykonawczych. Uchwalone pod rządami
ustawy z 1921 roku rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1921 roku w przedmio-
cie przepisów, ustalających warunki należenia do giełd towarowych w Polsce58

obowiązywało, z nieznacznymi zmianami59, aż do 1926 roku.
Ustawa z dnia 20 stycznia 1921 roku przewidywała – niespotykane

– obligatoryjne członkostwo giełdowe. Członkami giełdy pieniężnej wini być
wszyscy handlujący wartościami, dopuszczonymi do obrotu na danej gieł-
dzie, którzy posiadają przedsiębiorstwo w tej samej miejscowości, gdzie dana

54 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 23 maja 1995 roku, I ACr 783/94, PG 1995, nr 12, s. 56.
55 Zob. rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 sierpnia 1921

roku w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach
towarowych w Polsce (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 573) oraz rozporządzenie Ministra Przemysłu
i Handlu w Porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 marca 1927 roku o powoływaniu
i zwalnianiu oraz prawach i obowiązkach maklerów przysięgłych na giełdach towarowych (Dz. U.
Nr 32, poz. 292).

56 Dz. U. Nr 13, poz. 71.
57 Dz. U. R. P. Nr 114, poz. 1019.
58 Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 540.
59 Zob. rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu z dnia 19 kwiet-

nia 1923 roku w przedmiocie zmiany niektórych przepisów rozporządzenia z dnia 17 sierpnia
1921 roku, ustalających warunki należenia do giełd towarowych w Polsce (Dz. U. R. P. Nr 46,
poz. 318).
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giełda się znajduje (§ 4). Nie mogą być członkami giełdy m.in. duchowni,
wojskowi, bliżej wskazani urzędnicy, niewypłacalni oraz osoby pozbawione
honorowych praw obywatelskich (§ 6).

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1924 roku przewidywało, że człon-
kami giełd pieniężnych mogą być wpisani do rejestru handlowego kupcy
i spółki handlowe, a o przyjęciu w poczet członków giełdy decyduje rada
giełdowa w granicach określonych w statucie (§ 5).

Natomiast według rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 1921 roku człon-
kami giełd towarowych mogły być osoby fizyczne zamieszkałe oraz osoby
prawne, mające siedzibę w okręgu danej giełdy towarowej (po nowelizacji:
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej), zajmujące się zawodowo produkcją,
obiegiem i przerabianiem przedmiotów dopuszczonych do obrotu na danej
giełdzie oraz czynnościami ubezpieczenia, przewozu, ekspedycji i przechowy-
wania tych przedmiotów, udzielaniem zaliczek oraz innymi czynnościami
natury handlowej, związanymi z obrotem powyższymi przedmiotami. Człon-
kostwo giełdy towarowej przysługiwało za zgodą właściwego ministra także
instytucjom publicznym, do których zakresu działania należało dokonywanie
wyżej wymienionych czynności przez swoich przedstawicieli (§ 1).

Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1924 roku o organizacji giełd docze-
kało się aktu wykonawczego poświęconego kwestii członkostwa na giełdach
towarowych. Rozporządzenie z dnia 16 marca 1926 roku o warunkach nale-
żenia do giełd towarowych60 poszerzyło krąg członków giełd towarowych
o organizacje spożywców, w związku z dynamicznie rozwijającą się wówczas
spółdzielczością.

Na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1924 roku
o organizacji giełd członkowie giełdy (pieniężnej i towarowej) mogli być
zastępowani przez zarządców spółek handlowych o osobowości prawnej oraz
prokurentów posiadających prawo samoistnego zastępstwa na giełdzie. Reguła
ta uległa złagodzeniu w odniesieniu do giełd towarowych. Wystarczyło
bowiem, że członek giełdy towarowej jest zastępowany przez należycie umoco-
wanych pełnomocników, nie spełniających wcześniej wspomnianych
warunków, jednakże posiadających pełnomocnictwa do zawierania transakcji
giełdowych bez ograniczeń ze strony mocodawców (§ 8).

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1924 roku wyodrębniało też uczest-
nika giełdy, czyli osobę, nie będącą członkiem giełdy, ani jego pełnomocni-
kiem (§ 12). Uczestnicy giełdy, znani tylko na giełdach towarowych, korzy-

60 Dz. U. Nr 28, poz. 179.
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stali z praw członków, z wyłączeniem prawa brania udziału w walnych zgro-
madzeniach członków giełdy oraz czynnego i biernego prawa wyboru do
władz i organów giełdy. W szczególności mogli oni zawierać na giełdzie
umowy sprzedaży (transakcje giełdowe). Sytuacja prawna uczestników gieł-
dy została zmodyfikowana po wejściu w życie ustawy z dnia 18 marca
1935 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd61.

C. Konstrukcja prawna pośrednictwa giełdowego
w okresie międzywojennym

Świadczenie na podstawie umowy usług pośredniczenia na giełdach
pieniężnych (pośrednictwo prywatne), podobnie zresztą jak i na giełdach
towarowych, nie było przedmiotem regulacji normatywnej w okresie między-
wojennym. Pośrednictwo prywatne podlegało reżimowi prawa cywilnego
i handlowego. Usługi pośredniczenia giełdowego na podstawie umowy mogli
świadczyć jedynie członkowie giełdy, czyli kupcy według denominacji przed-
wojennych aktów prawa giełdowego.

Kupcy giełdowi dysponowali arsenałem środków prawnych przewidzia-
nych w kodeksie zobowiązań z 1933 roku oraz kodeksie handlowym
z 1934 roku. Obie kodyfikacje nie regulowały wprawdzie umowy o pośred-
nictwo giełdowe, ale dostarczały narzędzi prawnych, w liczbie wystarczającej
do nowoczesnego ułożenia stosunku prawnego pomiędzy kupcem giełdowym
(pośrednikiem) a jego kontrahentem.

W okresie międzywojennym przedmiotem szczegółowej regulacji stała
się natomiast kwestia pośrednictwa urzędowego, ze względu na znaczącą
w handlu giełdowym wagę niezakłóconego wyznaczania kursu. Wzorcem słu-
żyło prawo niemieckie (Börsengesetz 1908). Ogłoszone w latach dziewięć-
dziesiątych XX w. projekty ustaw o giełdach towarowych (zwłaszcza projekt
z 1993 roku) odwoływały się do tych koncepcji, co poddane zostało przeko-
nywającej krytyce62. De lege lata dokonywanie czynności urzędowych na eta-
pie wyznaczania kursu giełdowego zostało powierzone członkowi giełdy-
-specjaliście. Jego sytuację prawną określa regulamin giełdy. Pierwowzór
członka giełdy-specjalisty, tj. niemiecki Kursmakler63, uzyskał dosyć obszerną

61 Dz. U. Nr 24, poz. 163.
62 Zob. E. Pietrzak, Jakie giełdy, Firma 1991, nr 2, s. 17.
63 Zob. analiza porównawcza D. Nowak-James, dz. cyt., s. 422. Szeroko T. Ledermann,

dz. cyt., s. 13 i nast.; tenże [w:] Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział I. Pośrednik jako uczestnik gełdowych stosunków obligacyjnych 45

regulację ustawową64. Odpowiednikiem niemieckiego maklera kursowego
w Japonii są tzw. członkowie saitori65.

D. Pośrednik giełdowy jako firma inwestycyjna de lege lata

Prawo polskie już od 1991 roku sukcesywnie przejmowało rozwiązania
sprawdzone w krajach o dłuższej tradycji giełdowej. Mniej więcej równolegle
dokonywały się istotne przewartościowania prawa Wspólnot Europejskich
w dziedzinie obrotu giełdowego. Pojęcie firmy inwestycyjnej pojawiło się
w prawodawstwie europejskim na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Polskie prawo giełdowe zasadniczo nie było niezgodne z prawem Wspól-
not Europejskich, chociaż początkowo szczegółowe rozwiązania europejskie
pozostawały bez wpływu na prawo polskie. Ustawa z 1997 roku w znaczą-
cym stopniu uwzględniała już rozwiązania unijne. Natomiast w okresie od
1997 do 2004 roku – czyli jeszcze przed implementacją z 2005 roku – gieł-
dowe ustawodawstwo europejskie było sukcesywnie wcielane do prawa pol-
skiego pod postacią licznych aktów wykonawczych. Wejście w życie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi nie miało
zatem zasadniczo głębokiego wpływu na cywilnoprawne aspekty funkcjono-
wania pośrednictwa giełdowego. Rozwiązania szczegółowe były bowiem
uwzględniane od dłuższego czasu na etapie projektowania aktów prawnych
związanych z obrotem giełdowym.

Trudno racjonalnie przewidywać kierunki ewolucji pośrednictwa giełdo-
wego w europejskiej przestrzeni prawnej. W dłuższej perspektywie z pewno-
ścią nie ulegnie zatraceniu podstawowy rys konstrukcji, polegający na regla-
mentacji usług świadczonych przez pośredników z uwzględnieniem interesów
ich wierzycieli. Firma inwestycyjna, która świadczy usługi pośredniczenia gieł-
dowego, może wcielać się w wiele różnych ról na arenie giełdowych stosun-
ków obligacyjnych. Jak się wydaje, można nawet spodziewać się nowych kie-
runków reglamentacji obrotu giełdowego ze stanowiska prawa publicznego.
Należy podkreślić, że cele publicznoprawne (np. prewencja giełdowa) mogą
być również osiągane za pomocą mechanizmów prawa cywilnego.

Kommentar, red. F. A. Schäfer, Stuttgart–Berlin–Köln 1999, s. 578 i nast. Zob. także S. Kümpel,
dz. cyt., s. 1250 i nast.; G. Commichau, dz. cyt., s. 247; U. Brink, H-P. Scheerer, dz. cyt.,
s. 284 i nast.; E. Schwark, Börsengesetz. Kommentar, München 1994, s. 230. Zob. także
W. Szwoch, Funkcjonowanie giełdy dewizowej we Frankfurcie nad Menem i jej znaczenie w gospo-
darce RFN, BiK 1987, nr 8–9, s. 46.

64 Börsengesetz 1998, rozdział II „Feststellung des Börsenpreises und Kursmaklerwesen”.
65 P. Bielawski, dz. cyt., s. 81.
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Sytuacje życiowe wymagają, aby można było wywołać
skutki prawne za pośrednictwem oświadczenia innej osoby,
niż ta, dla której skutki są przeznaczone, gdy ta ostatnia
bądź to z powodów faktycznych (brak czasu, nieobecność,
nieumiejętność) bądź z przyczyn prawnych (niezdolność
do działania) osobiście aktu prawnego przedsięwziąć nie może.

R. Longchmps de Berier,
Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lublin 1922, s. 219.

* * *

W stosunku zaś do stron są te osoby trzecie, ci gwaranci,
pośrednikami, wykluczającymi coraz bardziej bezpośredni
stosunek stron do siebie. Nie do dłużnika musi się zwracać
wierzyciel z żądaniem zaspokojenia, ale do tych osób.

S. Estreicher,
Początki prawa umownego,

Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-
filozoficzny. Seria II, tom XVI, Kraków 1902, s. 374.
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Rozdz ia ł  I I

STRONY UMOWY
O POŚREDNICTWO GIEŁDOWE

1. Status prawny pośrednika giełdowego w prawie polskim

Sytuację prawną pośredników giełdowych w sektorze obrotu instrumen-
tami finansowymi regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ob-
rocie instrumentami finansowymi1. Przepisy tej ustawy w znacznej mierze
nawiązują do wcześniejszego unormowania ustawy z 1997 roku2. Natomiast
sytuację prawną pośredników giełdowego obrotu towarowego regulują prze-
pisy ustawy z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych. Unor-
mowania u.g.t. kształtują także sytuację domów maklerskich według u.o.i.f.,
w zakresie czynności dokonywanych w towarowym sektorze obrotu
giełdowego. Świadczenie usług pośredniczenia giełdowego (w obrocie instru-
mentami finansowymi oraz w towarowym obrocie giełdowym) jest poddane
nadzorowi KNF, wykonywanemu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku nadzorze nad rynkiem kapitałowym3 (u.n.r.k.). Na podstawie prze-
pisów tej ustawy nadzorowi podlegają m.in. firmy inwestycyjne oraz towarowe
domy maklerskie (art. 5 u.n.r.k.)4.

1 Por. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 216 i nast.
2 Por. K. Kruczalak, Prawo papierów wartościowych, Sopot 1998, s. 105 i nast.
3 Dz. U. Nr 183, poz. 1537.
4 Zob. szeroko na gruncie ustawy z 1997 roku M. Surma, Status prawny Komisji Papierów

Wartościowych i Giełd w perspektywach celów, zadań i funkcji tego organu, ZNWSH-P w Sando-
mierzu, Sandomierz 2003, s. 45 i nast.
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Działalność maklerska w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
jest zdefiniowana w sposób opisowy (art. 69 ust. 2–4 u.o.i.f.). Działalność
maklerską w tym sektorze obrotu giełdowego mogą prowadzić cztery kate-
gorie pomiotów, ukrywających się pod wspólną nazwą „firmy inwestycyjnej”
(art. 3 pkt 33 u.o.i.f.).

W charakterze pośrednika giełdowego mogą występować niektóre domy
maklerskie (oprócz wskazanych przepisie art. 95 ust. 2 i 3 u.o.i.f.), banki
prowadzące działalność maklerską, zagraniczne firmy inwestycyjne (pod
warunkiem określonym w przepisie art. 117 u.o.i.f.) oraz zagraniczne osoby
prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium państwa należącego
do OECD lub WTO, z siedzibą na terytorium tego państwa.

Świadczenie usług pośredniczenia giełdowego wymaga zezwolenia KNF.
Dopuszczenie do działania na giełdzie wymaga natomiast uzyskania statusu
członka giełdy. Można zatem ogólnie powiedzieć, że status pośrednika gieł-
dowego w obrocie instrumentami finansowymi przysługuje firmom inwesty-
cyjnym, które uzyskały zezwolenie na świadczenie usług pośredniczenia gieł-
dowego i są jednocześnie członkiem giełdy.

Natomiast w towarowym sektorze obrotu giełdowego działalność ma-
klerską mogą prowadzić wyłącznie towarowe domy maklerskie oraz podmio-
ty wskazane wprost przez ustawę (art. 37 u.g.t.). Oprócz towarowych do-
mów maklerskich uprawnienie do wykonywania działalności maklerskiej mogą
uzyskać między innymi przedsiębiorstwa energetyczne (pod pewnymi warun-
kami), grupy producentów rolnych, domy składowe, a także bliżej określone
zagraniczne osoby prawne oraz spółki handlowe (art. 9 ust. 3 u.g.t.). Dzia-
łalność maklerską w giełdowym obrocie towarowym mogą prowadzić także
niektóre firmy inwestycyjne według u.o.i.f. (na podstawie przepisu art. 2 ust. 9
u.g.t.), jeżeli dokonują czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi.
Pozostałe firmy inwestycyjne nie mogą zatem prowadzić działalności makler-
skiej w towarowym obrocie giełdowym.

W charakterze pośrednika giełdowego obrotu towarowego mogą wystę-
pować dwie grupy podmiotów. Są to towarowe domy maklerskie oraz nie-
które firmy inwestycyjne według u.o.i.f.5 Status pośrednika giełdowego nie
może więc przysługiwać maklerom niezależnym, przedsiębiorstwom energe-
tycznym, grupom producentów rolnych oraz domom składowym, bliżej okre-
ślonym zagranicznym osobom prawnym oraz spółkom handlowym (z zastrze-
żeniem art. 50a u.g.t.)6, a także innym niż wskazane firmom inwestycyjnym.

5 Por. M. Dul, R. Jastrzębski, Giełdy towarowe. Komentarz, Warszawa 2006, s. 77.
6 Szerzej zob. M. Dul, R. Jastrzębski, tamże, s. 215.
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Świadczenie usług pośredniczenia w giełdowym sektorze obrotu
giełdowego wymaga zezwolenia KNF, przy czym do działania na giełdzie
towarowej są dopuszczeni tylko członkowie giełdy towarowej. Można zatem
ogólnie powiedzieć, że status pośrednika giełdowego w giełdowym obrocie
towarowym przysługuje towarowym domom maklerskim oraz określonym
firmom inwestycyjnym, które uzyskały zezwolenie na świadczenie usług po-
średniczenia giełdowego i są jednocześnie członkiem giełdy towarowej.

2. Problem denominacji pośrednika giełdowego

A. Określenia najczęściej spotykane w piśmiennictwie polskim

W prawie polskim oraz w wypowiedziach doktrynalnych nie utrwaliło
się jak dotąd jednolite nazewnictwo pośrednika giełdowego. Najczęściej można
spotkać się z następującymi określeniami (używanymi w różnych kontekstach):
podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie7, podmiot prowadzący dzia-
łalność maklerską8, podmiot dopuszczony do działania na giełdzie9, przedsię-
biorstwo maklerskie10, biuro maklerskie11, dom maklerski12, dom maklerski
rynku towarowego13, towarowy dom maklerski14, firma maklerska15, firma
maklerska (brokerska)16, firma (dom) maklerski17, giełdowy makler papierów
wartościowych18, dealer (biuro maklerskie)19, akcjonariusz spółki prowadzą-

7 Przepis art. 18 p.o.p.w.f.p. z 1991 roku. Por. także A. Chłopecki, Usługi maklerskie w pu-
blicznym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 1995, s. 17; J. Grabowski, Publiczny obrót
papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury, Warszawa 1996, s. 44.

8 Przepis § 60 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w wersji z dnia
27 stycznia 1999 roku.

9 Przepis § 60 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w wersji z dnia
21 grudnia 2006 roku.

10 A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 17; J. Cichorska, Funkcjonowanie biura maklerskiego,
AE Katowice 1992, s. 7.

11 J. Cichorska, dz. cyt., s. 7.
12 Na przykład przepis art. 29 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 p.o.p.w.; J. Cichorska,

dz. cyt., s. 7.
13 A. Sielanko, Domy maklerskie rynku towarowego, Rzeczpospolita nr 245 z dnia 10 paź-

dziernika 1997 roku.
14 Przepis art. 2 pkt 8 u.g.t.
15 R. Krawczyk, Kapitał i rynek, Warszawa 1997, s. 66.
16 W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Warszawa 1996, s. 6.
17 W. Bień, tamże, s. 84.
18 J. Cichorska, dz. cyt., s. 13.
19 M. Daniluk, Rynek kapitałowy, BiK 1995, nr 13, s. 7.
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cej giełdę (członek giełdy)20, makler giełdowy21, makler przysięgły22, przysię-
gły makler giełdowy23, makler obrotu towarowego24, bankowe biuro makler-
skie25, zawodowy makler26, makler (broker)27, makler-dealer28, makler (bro-
ker, dealer)29, makler giełdowy (dealer, broker)30, samodzielny makler31, czło-
nek zwykły32, członek pełnoprawny33, członek giełdy-specjalista34, animator
rynku35. Niedawno do katalogu sformułowań języka prawnego dołączył ter-
min firma inwestycyjna36.

B. Terminologia w kontynentalnych systemach prawa

W nomenklaturze prawa Wspólnot Europejskich w zakresie usług pośred-
niczenia giełdowego występują m.in. terminy instytucja finansowa (financial

20 Przepis art. 100 p.o.p.w. z 1997 roku; J. Grabowski, dz. cyt., s. 102.
21 J. Grabowski, tamże, s. 104 oraz – w innym znaczeniu – przepis § 92 Regulaminu

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w wersji z dnia 21 grudnia 2006 roku.
22 Przepis § 32 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 roku

o organizacji giełd (Dz. U. R. P. Nr 114, poz. 1019); J. Jacyszyn, Giełdy towarowe w Polsce,
Rejent 1994, nr 4.

23 Projekt ustawy o giełdach towarowych z 1993 roku.
24 H. Paluszkiewicz, Uwarunkowania prawne działalności maklerów obrotu towarowego – roz-

ważania de lege lata. Kompendium wiedzy na temat tworzenia się rynków terminowych w Polsce,
Poznań 1997, s. 19.

25 W. Koziński, Instytucje obrotu papierami wartościowymi, BiK 1991, nr 9, s. 2.
26 W. Bień, dz. cyt., s. 77.
27 W. Bień, tamże, s. 77.
28 M. Dusza, Banki na rynku kapitałowym, Warszawa 1992, s. 10.
29 S. Urban, A. Olszańska, Zorganizowane rynki towarowe. Giełdy towarowe, aukcje, centra

handlu hurtowego, targi i wystawy, Wrocław 1998, s. 48.
30 S. Urban, A. Olszańska, tamże, s. 49.
31 K. Nowak, Polski rynek kapitałowy. Instrumenty, uczestnicy, inwestycje, Poznań 1998,

s. 129.
32 M. Michalski, Pojęcie i charakter prawny giełdy papierów wartościowych, MPo 1995,

nr 2, s. 45.
33 M. A. Jerzak, Giełda towarowa na rynku rolnym, Warszawa 1998, s. 31.
34 Przepis § 84 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w wersji z dnia

27 stycznia 1999 roku.
35 Przepis § 81 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w wersji z dnia

21 grudnia 2006 roku.
36 Przepis art. 3 pkt 33 u.o.i.f.
37 Druga Dyrektywa 89/646/EEC z dnia 15 grudnia 1989 roku o koordynacji ustawodaw-

stwa, przepisów wykonawczych i administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia
działalności w ramach instytucji kredytowych.
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institutions)37, firma inwestycyjna (investment firm)38 oraz local firm, jako
odpowiednik maklera niezależnego w prawie polskim39.

W niemieckiej ustawie giełdowej Börsegesetz podstawowym pojęciem jest
uczestnik handlu giełdowego (Handelsteilnemer). W ramach tej najszerszej
kategorii można wyodrębnić przedsiębiorców dopuszczonych do handlu gieł-
dowego (zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmer) oraz
kupców giełdowych (Börsehändlern). Stroną umowy o pośrednictwo giełdo-
we może być Wertpapierdienstleistungsuntemehmer. Dawniej pośrednik gieł-
dowy określany był mianem agenta giełdowego (Börsenagent)40.

Ustawodawstwo szwajcarskie określa pośrednika giełdowego jako secu-
rities dealer41 oraz wyodrębnia inne kategorie uczestników giełdowych sto-
sunków obligacyjnych (own-account dealer, issuing houses, derivative firm oraz
marketmakers). Pośrednictwem w zawieraniu umów giełdowych zajmuje się
w szczególności client dealer.

Austriacka ustawa o giełdach papierów wartościowych z 1989 roku
rozróżnia pięć typów członkostwa giełdowego: general clearing member, di-
rect clearing member, non-clearing member, clearing agent oraz indirect cle-
aring member. Do zawierania umów giełdowych na cudzy rachunek upraw-
nieni są dwaj pierwsi.

We Francji wraz z wejściem w życie ustawy 96-597 z dnia 2 lipca
1996 roku42 katalog uczestników handlu giełdowego obejmuje ogólnego
członka rozliczeniowego (adhérent compensateur général), indywidualnego
członka rozliczeniowego (adhérent compensateur individuel), towarowego
członka rozliczeniowego (adhérent compensateur marchandises) a także négo-
ciateur courtier, négociateur individuel de parquet oraz négociateur én mar-
chandises. Tylko ogólny członek rozliczeniowy, indywidualny członek rozli-

38 Dyrektywa 93/22/EEC z dnia 10 maja 1993 roku o usługach inwestycyjnych w zakresie
papierów wartościowych; dyrektywa 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków
instrumentów finansowych. Zob. także M. Tison, M. van Empel, Investment Services Directive [w:]
Capital markets and EC law, red. M. van Empel, J. Dalhuisen, Hague 2001, s. 27 i nast.

39 Dyrektywa 93/6/EEC z dnia 15 marca 1993 roku o adekwatności kapitału firm inwe-
stycyjnych i instytucji kredytowych. Na temat maklera niezależnego zob. K. Zacharzewski, Makler
niezależny według przepisów ustawy o giełdach towarowych, PUG 2002, nr 5; tenże, Wykonywanie
działalności maklerskiej przez maklera niezależnego w giełdowym obrocie towarowym, PUG 2002,
nr 11.

40 E. Cohn, Das rechtsgeschäftliche Handeln für denjenigen, den es angeht, in dogmatischer
und rechtsvergleichender Darstellung, Marburg 1931, s. 263.

41 Przepis art. 2 D Federal Act on Stock Exchange and Securities Trading (SESTA) z 1995 roku.
42 Journal officiel de la Republique Francaise, 1996, 10063, 10072.
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czeniowy oraz négociateur courtier mogą zawierać umowy sprzedaży gieł-
dowej na rachunek osób trzecich.

C. Nazewnictwo w systemie common law

W krajach z kręgu prawa anglosaskiego największe znaczenie uzyskała
terminologia używana w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej. Warto zaznaczyć, iż terminologia recypowana w innych
krajach z kręgu oddziaływania prawa anglosaskiego niejednokrotnie różni się
od brytyjskiej i północnoamerykańskiej.

W Wielkiej Brytanii czynności w zakresie umów giełdowych dokonywa
między innymi broker giełdowy (stock broker), broker terminowy (futures bro-
ker), stowarzyszony broker rozliczeniowy (associate broker clearing), stowarzy-
szony kupiec rozliczeniowy (associate trade clearing), stowarzyszony broker
(associate broker), stowarzyszony kupiec (associate trade) oraz handlowiec par-
kietu (ring dealing). W literaturze określani są oni wspólną, ogólniejszą nazwą
securities house43. Zawieranie umów giełdowych na cudzy rachunek należy do
prerogatyw brokerów oraz członków giełdy, czynnych w obrębie ringu (par-
kietu) giełdowego. Broker traktowany jest jako przedstawiciel obszerniejszej
grupy, określanej mianem mercantile agent (agent handlowy).

Nomenklatura giełdowa wywodząca się z aktów prawnych obowiązują-
cych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jest zróżnicowana, ale na
trwałe wpisała się w architekturę światowego obrotu giełdowego.

Unormowanie Securities Exchange Act of 1934 stanowi podstawę do
wyodrębnienia członka giełdy (member), osoby stowarzyszonej z członkiem
giełdy (person associated with a member), brokera (broker), osoby stowarzy-
szonej z brokerem (person associated with a broker), brokera municypalnych
papierów wartościowych (municipal securities broker), brokera papierów war-
tościowych emitowanych przez państwo (government securities broker), osoby
stowarzyszonej z brokerem papierów wartościowych emitowanych przez pań-
stwo (person associated with a government securities broker), dealera (dealer),
osoby stowarzyszonej z dealerem (person associated with a dealer), dealera
municypalnych papierów wartościowych (municipal securities dealer), dealera
papierów wartościowych emitowanych przez państwo (government securities
dealer), osoby stowarzyszonej z dealerem papierów wartościowych emitowa-
nych przez państwo (person associated with a government securities dealer),

43 Por. A. R. Henshaw, Derivatives litigation issues [w:] Derivative Investment Law, red.
E. J. Swan, London 1995, s. 153.
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jak również doradcy inwestycyjnego (investemnt adviser). Różnice pomiędzy
brokerem oraz dealerem podkreślane są w literaturze44.

Commodity Exchange Act of 1936, która odnosi się bezpośrednio do
giełdowego sektora obrotu towarowego, wyodrębnia między innymi członka
rynku umownego (member of a contract market), brokera parkietu (floor
broker), brokera wprowadzającego (introducting broker), kupca parkietu (floor
trade), terminowego kupca komisowego (futures commission merchant), ope-
ratora funduszu towarowego (commodity pool operator) oraz doradcę handlu
terminowego (commodity trading advisor).

3. Denominacja pośrednika giełdowego
a treść umowy o pośrednictwo giełdowe

Szeroka paleta stosowanych określeń utrudnia nieco orientację w mate-
rii pośrednictwa giełdowego. Rutynowe posługiwanie się zaprezentowaną
terminologią wpływa także na określenie oraz interpretację treści umowy
pomiędzy pośrednikiem giełdowym a jego klientem, nie tylko z perspektywy
prawno-porównawczej. Postulat stosowania nazwy adekwatnej dla pozycji
prawnej pośrednika giełdowego w ramach stosunku pośredniczenia giełdo-
wego jest aktualny także w prawie polskim. Jeżeli bowiem zostanie uwzględ-
niona znaczna rozpiętość form kontraktowej aktywności na płaszczyźnie
pośrednictwa handlowego, to okazuje się, że określenie charakteru prawnego
czynności dokonywanych przez pośrednika handlowego w danym prawodaw-
stwie wywiera istotny wpływ na interpretację treści zobowiązania pośrednika
giełdowego. Analogiczna prawidłowość zachodzi też w prawie polskim.

Najczęściej stosowane w różnych krajach określenia pośrednika giełdo-
wego mają niejednakowe odpowiedniki w rodzimym prawie handlowym.
Powszechnie stosowanymi określeniami pośrednika giełdowego, które w swojej
etymologii nawiązują do uprawnienia w zakresie zawierania umów ze skut-
kiem dla osób trzecich, są terminy „makler” i „broker”. Treść jurydyczna,
ukrywająca się pod tymi nazwami jest jednak różna w różnych krajach.

Dla wyjaśnienia nasuwających się wątpliwości na styku terminologii
i treści umowy należałoby więc podjąć próbę ustalenia sensu słów „makler”
i „broker” w tych systemach prawnych, które tymi terminami operują i w któ-
rych słowa te mają od dawna ustalone znaczenie. Dopiero wyniki tych pod-

44 J. F. Marshall, M. E. Ellis, Investment Banking & Brokerage, Chicago–Cambridge 1994,
s. 108–109.
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stawowych badań pozwoliłyby wyraźnie dostrzec różnice w usytuowaniu osób
określanych jako makler lub broker, zarówno w obrocie powszechnym, jak
i w obrocie giełdowym45.

4. Status prawny kontrahenta pośrednika giełdowego
w prawie polskim

Zdolność do występowania w zobowiązaniu pośredniczenia giełdowe-
go w charakterze klienta przysługuje każdej osobie, co uwzględnia defini-
cja klienta, przewidziana w przepisie § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie
trybu i warunków (u.o.i.f.). Nie pojawia się więc potrzeba skonkretyzowania
tej ogólnej formuły w kierunku zgodnym z poglądami nauki prawa
cywilnego46.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać umowę o pośred-
nictwo giełdowe w charakterze klienta, chociaż tak zorientowane podmioto-
wo umowy należą do rzadkości. Szczegółowe ograniczenia natury prawa
publicznego w tym zakresie nie obowiązują, wyłączywszy unormowania ogól-
ne (np. ustawę o dyscyplinie finansów publicznych). W praktyce jednak jed-
nostki samorządowe nie dysponują znaczącymi ilościami wolnych środków
pieniężnych w dłuższym czasie i dlatego nie uczestniczą w giełdowych sto-
sunkach obligacyjnych w charakterze „inwestora”. Jeżeli w perspektywie sy-
tuacja uległaby zmianie, to nabrałyby wówczas aktualności nowe problemy,
w szczególności związane z ustaleniem reguł zapewnienia bezpieczeństwa
środków komunalnych. W praktyce common law odnotowano nawet „ban-
kructwa gmin”, w związku z nieroztropnym prowadzeniem spraw giełdowych
(w obrocie instrumentami pochodnymi)47.

Prawo polskie nie wskazuje kręgu osób, które nie mogą występować
w roli klienta. Osoby wykluczone (wyłączone) z kręgu ewentualnych klientów

45 Zob. szerzej K. Zacharzewski, Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 25 stycznia
2000 roku, II SA 1684/99, PPW 2001, nr 12, s. 14 oraz oświadczenie autora: Rzeczpospolita
nr 29 z dnia 4 lutego 2002, dodatek „Prawo co dnia”.

46 Zob. szerzej M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie ma-
klerskie), Warszawa 2000, s. 133 i nast.; A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 19 i nast. W pra-
wie niemieckim H.-D. Assmann [w:] Wertpapierhandelgesetz. Kommentar, red. H.-D. Assmann,
U. H. Schneider, Köln 1999, s. 724.

47 Przykład Orange County w USA podaje A. Grzesiak (Przyczyny „katastrof” finansowych
związanych z derywatami oraz podejmowane w ich następstwie działania [w:] Rynek finansowy.
Instytucje, strategie, instrumenty, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Lublin 2003, s. 135).
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pośrednika giełdowego (excluded client) rekrutują się m.in. spośród grona
pośredników giełdowych. Definicja inwestora sformułowana na potrzeby tzw.
systemu rekompensat respektuje tę prawidłowość (art. 132 u.o.i.f.). Niektóre
zagraniczne ustawodawstwa przewidują jednak ograniczenia. W prawie Australii
w gronie klientów pośrednika giełdowego nie może znaleźć się np. broker
oraz doradca futures oraz członkowie organów tych osób48. Według uregulo-
wań szwajcarskich klientem pośrednika giełdowego nie może być na przykład
bank krajowy bądź zagraniczny, czy też inny pośrednik obrotu giełdowego49.

De lege lata firmy inwestycyjne mogą zawierać umowę o pośrednictwo
giełdowe w charakterze klienta (jako tzw. klient profesjonalny). Występowa-
nie w charakterze klienta nie jest czynnością z katalogu czynności makler-
skich, co oznacza, że zawarcie przez firmę inwestycyjną umowy o pośrednic-
two giełdowe z inną firmą inwestycyjną (w roli klienta) nie wymaga uzyska-
nia zezwolenia KNF na dokonanie tej czynności przez firmę występującą w roli
klienta. Klientem (profesjonalnym) mogą być także inne podmioty, przy czym
niektóre z nich ex lege (np. gmina, powiat), natomiast niektóre ex contractu
(np. makler papierów wartościowych), co wynika z przepisu art. 2 ust. 1
pkt 6 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.).

Ustawa o giełdach towarowych również nie wyklucza występowania
w charakterze klienta innego pośrednika giełdowego obrotu towarowego.
Nie zachodzą też przeszkody ustawowe, aby w rolę klienta wcielił się dom
składowy, przedsiębiorstwo energetyczne, makler giełd towarowych oraz
makler niezależny.

Jak się wydaje, można wysunąć postulat de lege ferenda, w kierunku
wyłączenia dopuszczalności zawierania tak zorientowanych umów o pośred-
nictwo giełdowe albo obwarowania ich dodatkowymi zastrzeżeniami. Prezen-
towana konfiguracja podmiotowa umowy o pośrednictwo giełdowe nie bez
racji uważana jest za źródło pewnych patologii w sferze giełdowych stosun-
ków obligacyjnych.

5. Wybrane formy „zbiorowej aktywności” klientów
w obrocie giełdowym

Formy zbiorowej aktywności w obrocie giełdowym są spotykane zarów-
no w sektorze obrotu instrumentami finansowymi, jak i w sektorze giełdo-

48 Sekcja 1159 Corporations Act z 1989 roku.
49 Przepis art. 3 pkt 6 SESTO.
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wego obrotu towarowego. Uogólnienia w tym zakresie są jednak utrudnione,
ze względu na niejednolity charakter prawny zaangażowania więcej niż jed-
nej osoby w charakterze kontrahenta pośrednika giełdowego.

Umowa o pośrednictwo giełdowe może zostać zawarta przez kilka osób
wspólnie. Obowiązujące ustawodawstwo nie przewiduje ograniczeń w tym
zakresie, brak w szczególności zastrzeżenia, że umowę o pośrednictwo gieł-
dowe mogą zawrzeć wspólnie jedynie małżonkowie.

Charakterystyczną formą zbiorowej aktywności w obrocie giełdowym
są natomiast tzw. kluby inwestorów, bądź – w innym ujęciu – tzw. kluby
inwestycyjne (Investmentclub)50. Motywy oraz ogólne założenia zrzeszania się
w takiej formie są przybliżone w literaturze51. Podstawowe uwarunkowania
prawne działalności klubów inwestorów zostały unormowane w prawie pol-
skim pod wpływem inspiracji europejskich w 2004 roku52. Regulacja klubów
inwestorów (art. 34b p.o.p.w.) była nawet nowelizowana (kosmetycznie).
Aktualne unormowanie (art. 124 u.o.i.f.) respektuje wcześniejsze założenia
konstrukcyjne. Wewnętrzne stosunki w klubie inwestorów są ukształtowane
przez przepisy o umowie spółki cywilnej (art. 124 ust. 5 u.o.i.f.). Rozporzą-
dzenie w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.) nie przewiduje natomiast szcze-
gółowej regulacji umowy o pośrednictwo giełdowe zawieranej z klubem
inwestorów jako stroną. Kluby inwestorów są zatem traktowane jak klient
jednoosobowy. W praktyce znaczenie sformalizowanych klubów inwestorów
jest marginalne, zapewne ze względu na dosyć oryginalne powinności umow-
ne uczestników takiego wspólnego przedsięwzięcia. Na tle konstrukcji praw-
nej klubów inwestorów mogłyby rysować się ciekawe problemy jurydyczne.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest przykładem zbiorowości,
która swoją aktywność giełdową opiera na konstrukcyjnej podstawie w po-
staci umowy o pośrednictwo giełdowe. Działalność funduszy inwestycyjnych
opiera się na innych mechanizmach prawnych. Towarzystwo funduszy inwe-

50 Zob. M. Jung, B. Schleicher, Finanzdienstleiser und Wertpapierhandelbanken – Aufsicht-
rechtliche Regelungen, Berlin 2001, s. 52–53; J. Kienle [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III,
red. H. Schimansky, H.-J. Bunte, H.-J. Lwowsky, München 2001, s. 3396.

51 Zob. szerzej L. Dziawgo, Papiery wartościowe w ochronie środowiska, Toruń 1997, s. 79;
D. Dziawgo, Zorganizowane formy aktywności indywidualnych inwestorów na międzynarodowym
rynku finansowym: stowarzyszenia indywidualnych inwestorów, kluby inwestycyjne, programy
lojalnościowe [w:] Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, red. P. Karpuś,
J. Węcławski, Lublin 2004, s. 113–130; S. Antkiewicz, Innowacyjne zmiany regulacji prawnych
polskiego rynku funduszy inwestycyjnych po wejściu polski do UE, PB 2005, nr 10, s. 117.

52 Na podstawie przepisu art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych
kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205).
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stycyjnych jest osobą prawną, która zawiera umowy sprzedaży giełdowej
we własnym imieniu i na swoją rzecz (jako tzw. dealer), przy czym środki
pieniężne na rozwinięcie tej działalności pozyskuje od szerszego grona osób
zainteresowanych i zarządza nimi jako powiernik. Fundusz inwestycyjny wy-
korzystuje w swojej działalności skłonność zbiorowości do powierzenia środ-
ków pieniężnych osobie przygotowanej zawodowo do osiągania zarobku na
giełdzie. Fundusze inwestycyjne stanowią instytucję zbiorowego inwestowa-
nia w szerokim znaczeniu, nie są jednak przykładem zjawiska wielopodmio-
towości po wierzycielskiej stronie zobowiązania pośredniczenia giełdowego.

Zbiorowe formy aktywności spotykane są również w giełdowym obrocie
towarowym. Także w tym sektorze można odnotować zróżnicowanie konstruk-
cyjne53. Ustawodawca zapewnił szczególną pozycję grupom producentów rol-
nych, zorganizowanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września
2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach54. Ten oryginalny
twór ustawodawcy polskiego jest wzorowany na organizacjach (zrzeszeniach)
osób związanych z produkcją rolną w krajach dotkniętych wzmożoną mię-
dzynarodową konkurencją produkcji i sprzedaży. Ustawodawcy polskiemu
przyświecało dążenie do wzmocnienia rynkowej pozycji adresatów ustawy.
Jednym z celów powołania grupy producentów rolnych jest poprawa warun-
ków koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów.

Grupa producentów nie jest jednak sui generis podmiotem prawa cy-
wilnego. Jedną z przesłanek powstania grupy jest uzyskanie statusu osoby
prawnej na podstawie odrębnych przepisów. Według tej formuły spółka
prawa handlowego, poddana reżimowi ustawy o grupach producentów,
może występować w roli klienta pośrednika giełdowego obrotu towarowe-
go. Inne rozwiązania przewidują przepisy obowiązującej w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki Północnej Commodity Exchange Act z 1936 roku, która
kształtuje sytuację prawną spółdzielczych zrzeszeń producentów (cooperative
association of producers)55. Jednostek tego typu nie obowiązuje wymóg
występowania w obrocie prawnym jako spółka prawa handlowego. Jednakże
skład osobowy takiego zrzeszenia musi wyraźnie uwzględniać związek
z produkcją rolną.

De lege lata grupa producentów rolnych może być członkiem giełdy i za-
wierać umowy sprzedaży bez udziału pośrednika giełdowego. Prawo polskie
nie wyklucza jednak dopuszczalności zawierania umowy o pośrednictwo gieł-

53 Por. także nt. powołania funduszów towarowych A. Sielanko, dz. cyt.
54 Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.
55 Sekcja 10a.
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dowe przez tą kategorię osób, co oznacza, że korzystają one z ogólnej kompe-
tencji zapewnionej w prawie prywatnym w ramach zasady autonomii woli.

6. Problem terminologicznego
ujęcia partnera umownego pośrednika giełdowego

A. Stanowisko prawa polskiego

W prawie polskim nazewnictwo ustawowe określające osobę korzysta-
jącą z usług pośrednika giełdowego jest zróżnicowane. Regulacje normatywne
umowy o pośrednictwo giełdowe nie przewidują jednolitych rozwiązań w tym
zakresie. W sektorze obrotu instrumentami finansowymi występują takie
określenia, jak inwestor (zob. np. przepisy art. 13 pkt 4, art. 14, art. 20, art.
39 ust. 2 pkt 7, art. 124, art. 132 ust. 1 pkt 1 u.o.i.f.; dawniej np. przepis
art. 119 p.o.p.w.), klient (art. 54, art. 73 ust. 2, art. 75 u.o.i.f.; dawniej
art. 34 p.o.p.w.) czy też dający zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 2
pkt 1 u.o.i.f.; dawniej art. 34 p.o.p.w.). Rozporządzenie w sprawie trybu i wa-
runków (u.o.i.f.) kształtuje sytuację prawną klienta (oraz klienta profesjonal-
nego), lecz równocześnie wspomina o „inwestorze”. Podobnie rozporządze-
nie w sprawie trybu i warunków (p.o.p.w.) określało sytuację prawną klien-
ta, przy czym używało też słowa „inwestor”.

W ustawie o giełdach towarowych występuje termin zleceniodawca
(art. art. 33, 38, art. 50a), dający zlecenie (art. 38b) oraz klient (art. 38e,
art. 43, art. 50a). Występuje też „inwestor” (art. 2 pkt 10, lit. a). Rozporzą-
dzenie w sprawie trybu i warunków (u.g.t.) odnosi się tylko do klienta.

W związku z implementacją prawa Wspólnot Europejskich do języka praw-
nego weszły też zwroty „inwestor kwalifikowany”56 oraz „klient profesjonalny”57.

B. Propozycje doktrynalne i praktyki
obrotu prawnego

W doktrynie i judykaturze, także w prawie niemieckim58, nie ukształto-
wała się jak dotąd jednolita interpretacja pojęć ustawowych, charakteryzują-

56 Zob. przepis art. 8 u.o.p.
57 Zob. przepis § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.).
58 Por. D. Nowak-James, Der Börsenzugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine

rechtvergleichende Untersuchung zum deutschen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen
Brokerauftragsvertrag, Frankfurt am Main 2000, s. 25 i nast.
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cych kontrahenta pośrednika giełdowego. Kwestia denominacji klienta nadal
pozostaje więc otwarta na różne propozycje. Wydaje się przy tym, że usta-
wowe narzucenie rozwiązań terminologicznych nie spotkałoby się z przychyl-
nością w praktyce obrotu prawnego.

Pośrednik giełdowego obrotu towarowego świadczy usługi pośrednicze-
nia giełdowego dla osoby, którą w piśmiennictwie i w praktyce życia giełdo-
wego niejednokrotnie określa się mianem inwestora, zleceniodawcy, speku-
lanta czy nabywcy (zbywcy). Jak się wydaje, tego typu formuły słowne nie
odzwierciedlają jednak treści stosunku obligacyjnego z udziałem pośrednika
i jego klienta.

Jurydyczna wartość określenia „inwestor” jest raczej nikła, ze względu
na silne nawiązania ekonomiczno-gospodarcze59. W prawie polskim określe-
nie „inwestor” wyróżnia stronę umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.).

Posługiwanie się terminem „inwestor” w celu określenia kontrahenta
pośrednika giełdowego niezupełnie pokrywa się z ekonomiczno-gospodarczymi
kierunkami zaangażowania tej osoby w obrocie giełdowym. Inny jest bowiem
wydźwięk słowa „inwestor” w zakresie giełdowego obrotu towarowego oraz
w giełdowym obrocie instrumentami finansowymi. Osoba zainteresowana
zawarciem umowy sprzedaży giełdowej w tzw. obrocie rzeczywistym (efek-
tywnym) czyni to w intencji objęcia władztwa nad przedmiotem świadczenia.
Jest więc raczej konsumentem bądź przetwórcą tych dóbr (rzeczy ruchome,
energia), niż inwestorem. Natomiast skutek w postaci zabezpieczenia przed
konsekwencjami zmiany cen w przyszłości (hedging) można osiągnąć w wy-
niku zawarcia umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na prawo pochodne
(Absicherungszweck, Kurssicherung)60. Żadna z tych czynności nie stanowi jed-
nak inwestowania w rozumieniu ekonomiczno-gospodarczym, podobnie jak
uzyskanie wpływu na losy spółki w wyniku uzyskania określonych upraw-
nień korporacyjnych związanych z akcją albo innym walorem udziałowym.

59 „Inwestor” jest zwykle utożsamiany z posiadaczem kapitałów, który decyduje się na
ulokowanie ich w papierach wartościowych w celu uzyskania korzyści większych, aniżeli z innych
form lokat. Por. w tym zakresie W. Bień, dz. cyt., s. 87, J. Grabowski, dz. cyt., s. 180;
J. Cichorska, dz. cyt., s. 13; M. Daniluk, dz. cyt., s. 6; T. Kołodziejak, Polski rynek kapitałowy.
Architektura – uczestnicy – narzędzia, PB 1999, nr 2, s. 103; A. Sopoćko, Giełda papierów
wartościowych, Warszawa 1993, s. 71; G. Domański [w:] M. Romanowski, Umowa o pośrednic-
two..., s. IX.

60 Zob. ogólnie A. Krauze, Kilka uwag na temat prawnych aspektów transakcji terminowych
i zabezpieczających. Część 1, RP 1998, nr 5, s. 54; I. Wojciechowski, Opcje na wybrane instru-
menty finansowe jako narzędzie ograniczające ryzyko, Kraków 1999; L. A. Ratajczak, Wprowa-
dzenie do transakcji terminowych i opcyjnych, Poznań 1999, s. 93 i nast.; G. Zalewski, Kontrakty
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Adekwatność terminu „inwestor” można także zakwestionować z uwagi
na wprowadzenie do języka prawnego terminu „inwestor kwalifikowany”.
Okazuje się bowiem, że „inwestor kwalifikowany” to osoba, która uzyskuje
taki status głównie w związku z zawieraniem umów na własny rachunek na
rynku zorganizowanym. Są to więc osoby, które – w zasadzie – nie korzy-
stają z usług pośrednika giełdowego.

Osoba, która podejmuje aktywność giełdową w celu osiągnięcia zysku,
określana jest też mianem spekulanta giełdowego. Słowo „spekulant” nie jest
dobrym terminem, określającym partnera umownego pośrednika giełdowego61.

W praktyce występują także sformułowania potwierdzające zobowiąza-
niowy charakter więzi pomiędzy pośrednikiem i jego kontrahentem. Mawia
się więc, że w stosunki prawno-obligacyjne z pośrednikiem giełdowym
wstępuje zleceniodawca, komitent czy też sprzedawca (kupujący, nabywca).
Najwięcej wątpliwości wiąże się z etymologią nawiązującą do umowy
sprzedaży. Zawieranie umów sprzedaży na giełdzie należy do prerogatyw
pośrednika. Klient udziela jedynie stosownych dyspozycji i dlatego należy
odmówić klientowi atrybutów podmiotowych uczestnika zobowiązań wynika-
jących z umów sprzedaży zawartych na giełdzie. Klient nie zawiera na giełdzie
umów sprzedaży. Z uwagi na przedmiot i treść zobowiązania pośredniczenia
giełdowego sytuacja prawna klienta jest najbardziej zbliżona do położenia
zleceniodawcy62, a w mniejszym stopniu do komitenta oraz do osoby udzie-
lającej zlecenia agentowi.

Zwroty „kontrahent”, „partner umowny” oraz „klient” nie są wprawdzie
wystarczająco precyzyjne na potrzeby określenia strony stosunku prawnego
z udziałem giełdowego pośrednika towarowego, jakkolwiek również dosyć

terminowe w praktyce, Warszawa 2000, s. 6; W. Stępień, Wprowadzenie praw pochodnych na
giełdę, PPW 2001, nr 3, s. 10; J. C. Hull, Options, futures and other derivatives, Toronto 2000,
s. 11 i nast.; M. Biegański, A. Janc (red.), Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Poznań 2001,
s. 13 i nast. Szerzej o hedging’u w doktrynie niemieckiej J. Baur, Investmentgesetze. Gesetz über
Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) und Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile
und über die Bosteuerung der Erträge aus Auslandinvestment-Gesetz – AuslInvestmG. Kommentar
nebst Ländzubersicht EG/EWR Staaten, Japan, Schweiz, USA, t. I, Berlin–New York 1997, s. 530
i nast.; M. Kleinschmitt, Der Informationsmodel bei Börsentermingeschäften, Berlin 1992, s. 35;
S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, Köln 1995, s. 1096 i nast.; tenże, Börsenrecht, Berlin
1996, s. 133; U. Paus, Börsentermingesäfte. Begriff und Erscheidungsformen nach neuen Börsen-
recht, Baden-Baden 1995, s. 52 i nast.

61 Por. jednak A. Kalicki, Spekulant to brzmi dumnie, RZ nr 143 z dnia 29 listopada
1994 roku.

62 Por. I. Koller [w:] Wertpapierhandelgesetz. Kommentar, red. H.-D. Assmann, U. H. Schnei-
der, Köln 1999, s. 724.
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często stosowane. Jak się wydaje, właśnie takie zwroty najlepiej określają
odbiorcę usług świadczonych przez pośrednika giełdowego. Charakteryzują się
one wprawdzie ogólnym znaczeniem, jednakże ich główna zaleta polega na
tym, że nie wprowadzają niejasności co do treści zobowiązania pośrednicze-
nia giełdowego oraz jego celu prawno-gospodarczego. Nazewnictwo jest zresztą
kwestią wysoce konwencjonalną. Dlatego z uwagi na brak jednoznacznych
wskazówek ustawowych można opierać się na sformułowaniach ogólnych.

7. Główne płaszczyzny typologicznego usytuowania klienta

W praktyce i piśmiennictwie giełdowym wiodące znaczenie przypisuje
się utrwalonemu dwupodziałowi klientów według schematu klient indywidu-
alny – klient zinstytucjonalizowany63. Jurydyczny wydźwięk tej dychotomii
wyraża się – nie bez pewnych zastrzeżeń – w podziale uczestników obrotu
prawnego na osoby zawierające umowy sprzedaży na giełdzie w celu bezpo-
średnio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową oraz
w związku z wykonywaniem takiej działalności zawodowej (profesjonalista).
Utrwaliło się niezbyt precyzyjne przekonanie, że „inwestor indywidualny” to
osoba fizyczna, zaś „inwestor instytucjonalny” to osoba prawna. W doktrynie
przyjmuje się, że klienci indywidualni są inwestorami nieprofesjonalnymi64.
Sygnalizowany dwupodział odgrywa także inne role na gruncie giełdowych
stosunków obligacyjnych, np. jako indykator poufnego charakteru informacji
giełdowej65. Aktualne rozwiązania normatywne rynków instrumentów finan-
sowych uwzględniają profesjonalny i nieprofesjonalny charakter klienta66.

Omawiane kryterium typologicznego usytuowania klienta występuje
również w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Można zaobserwować
nawet tendencję, która polega na tym, że współczesne przemiany na gieł-
dach światowych dokonują się właśnie z uwagi na wybrane atrybuty klienta.
Jedna z bardziej aktualnych tendencji rozwojowych światowego handlu gieł-
dowego, za wzorem wywodzącym się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

63 Niektóre następstwa wynikające z rozróżnienia klientów „prywatnych” (private) i „nie-
prywatnych” (non-private) przybliża A. R. Henshaw, dz. cyt., s. 154.

64 J. Cichorska, dz. cyt., s. 35.
65 Zob. A. Chłopecki, Informacja poufna w prawie papierów wartościowych [w:] Prawo pry-

watne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu,
Poznań 2005, s. 385 i nast.

66 Szerzej C. Duve, M. Keller, MiFID: Die neue Welt des Wertpapiergeschäfts, BB 2006, z. 45,
s. 2427 i nast.
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Północnej, opiera się na wyodrębnieniu rodzajów giełd ze względu na ich
dostępność dla tzw. „drobnych inwestorów”67. Na podstawie Commodity
Futures Modernization Act of 2000 (CFMA) giełdy charakteryzowane są pod
względem dwóch kryteriów: czy przedmiot obrotu giełdowego ma tę właści-
wość, że możliwa jest manipulacja ceną giełdową oraz czy stroną umowy na
danej giełdzie mogą być tzw. klienci detaliczni. Funkcjonowanie giełd otwar-
tych dla tzw. klientów detalicznych (drobnych) zostaje poddane reglamenta-
cji ustawowej w największym stopniu.

Na gruncie prawa polskiego dobitnym świadectwem nowych zjawisk
jest normatywne określenie pozycji prawnej osób traktujących obrót in-
strumentami finansowymi jako zajęcie par excellence profesjonalne (zawód).
Wyodrębnienie tej kategorii za pomocą kryterium posiadanych środków
pieniężnych ma jednocześnie wpływ na określenie kręgu beneficjentów
tzw. systemu rekompensat (art. 132 u.o.i.f.). Natomiast kategoria inwes-
tora kwalifikowanego została wyodrębniona w celu osiągnięcia pewnych
skutków na etapie plasowania emisji walorów giełdowych w obrocie zor-
ganizowanym.

Niezmiennie na przestrzeni dziejów zainteresowanie zawarciem umowy
o pośrednictwo giełdowe okazują osoby zorientowane na osiąganie zarobku
wynikającego z różnic kursowych walorów giełdowych kształtujących się
w czasie. Ponadto klienci pośredników giełdowych są zorientowani na osią-
gnięcie efektów korporacyjnych, związanych z uzyskaniem wpływu na spra-
wy spółki, która wyemitowała walory giełdowe.

Jak się wydaje, społeczne zainteresowanie zawieraniem umów giełdowych
opiewających na towary będzie mniejsze. Dlatego też pośrednik giełdowego
obrotu towarowego zazwyczaj będzie miał do czynienia z profesjonalnym
uczestnikiem obrotu prawnego. Niekoniecznie musi to być osoba doskonale
zorientowana w sprawach towarowego handlu giełdowego.

Jak się wydaje, w polskiej praktyce giełdowej klientela pośrednika gieł-
dowego obrotu towarowego będzie rekrutowała się z grona osób zoriento-
wanych w czterech podstawowych kierunkach. Będą to mianowicie produ-
cenci rolni (traktowani na równi z przetwórcami produktów rolnych)68, osoby
zainteresowane rynkiem walutowym oraz energetycznym, a także osoby nie
związane w sposób trwały z poprzednimi segmentami, lecz zwabione wy-

67 Inne trendy przybliża K. Bentley, Getting Started in Online Day Trading, New York 2000,
s. 263 i nast.

68 Pojęcie objaśnia A. Jurcewicz, Pojęcie produktów rolnych, producenta rolnego i gospodar-
stwa rolnego w prawie Wspólnoty Europejskiej, PiP 1995, z. 7, s. 73.
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obrażeniem zarobku możliwego do osiągnięcia w giełdowym obrocie prawa-
mi pochodnymi.

W doktrynie pojawiają się także inne propozycje typologii klienta
(np. ze względu na „konserwatywną” politykę inwestycyjną, co ma wpływ
na zakres obowiązków informacyjnych pośrednika giełdowego)69.

8. Ochrona sfery prawnej klienta jako ratio legis
aktów prawa giełdowego

Ochrona sfery prawnej klienta70 w obrocie giełdowym traktowana jest
jako dobro o charakterze ogólnym71. Poddaje się nawet pod dyskusję, czy
powinności pro-klientowskie pośrednika nie wykazują przypadkiem charakte-
rystycznych cech unormowań publiczno-prawnych72. Wyraźnym potwierdze-
niem wyeksponowanej pozycji kontraktowej klienta w obrocie giełdowym jest
sformułowany w prawie niemieckim postulat pogłębienia badań nad sprawą
ewentualnego wyselekcjonowania samodzielnej podstawy odpowiedzialności
z tytułu niewykonania obowiązków pro-klientowskich przez pośrednika gieł-
dowego73. Przełamanie formuły odpowiedzialności w reżimie kontraktowym
i deliktowym74, na korzyść odpowiedzialności zawodowej (Berufshaftung), trak-

69 U. Florian, Rechtsfragen des Wertpapierhandels im Internet, München 2001, s. 86 i nast.
Por. także E. Schwark, Börsengesetz. Kommentar, München 1994, s. 144; S. Kümpel, Die Allge-
meinen Verhaltensregeln des Wertpapierhandelsgesetz, WM 1995, nr 16, s. 693. Więcej płaszczyzn
typologicznego usytuowania klienta przytacza D. H. Bliesener, Aufsichtrechtliche Verhaltenspflich-
ten beim Wertpapierhandel, Berlin–New York 1998, s. 216; J. Ekkenga, Anlegerschutz, Rechnungs-
legung und Kapitalmarkt, Tübingen 1998, s. 18 i nast.; J. Herms, Börsengeschäfte im Internet
– Rechtsfragen und Praxis [w:] Bankrecht 2000. Tagungsband zum RWS-Forum an 28. und 29.
Februar 2000 in Berlin, red. W. Haddaing, Köln 2000, s. 325; W. Przybylska-Kapuścińska (red.),
Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, Poznań 2002, s. 305–306; D. Dziawgo,
Indywidualni inwestorzy na międzynarodowym rynku kapitałowym [w:] Rynek finansowy. Instytu-
cje, strategie, instrumenty, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Lublin 2003, s. 188–203.

70 Ewentualnie „ochrona inwestora”, jako „odpowiednika” konsumenta w obrocie powszech-
nym. Por. M. Lutter, Polskie ustawodawstwo o ochronie konsumentów oraz inwestorów rynku
kapitałowego, PPW 2001, nr 1, s. 21.

71 F. A. Schäfer [w:] F. A. Schäfer (red.), Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufpros-
pektgesetz. Kommentar, Stuttgart–Berlin–Köln 1999, s. 357.

72 M. Schön, Verhaltensregeln für Wertpapierdienstleistungunternehmen nach dem Zweiten
Finanzmarktförderunggesetz. Auswirkungen auf die Anlageberatung der Kreditinstitute, Hamburg
1997, s. 104.

73 M. Schön, tamże, s. 102.
74 Por. na tle działalności instytucji bankowych M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku

w prawie polskim, Toruń 1989, s. 35.
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towanej jako trzecia droga (dritten Weg), wynosi kompleks zagadnień zwią-
zanych z ochroną przestrzeni prawnej klienta do rangi wiele znaczących.
Zasługują one na samodzielne ujęcie.

Regulacje prewencyjne sfery obrotu giełdowego są do siebie bardzo
zbliżone, pod wpływem tendencji unifikacyjnych prawa giełdowego w per-
spektywie światowej. Regulacje prewencyjne stanowią współcześnie konse-
kwentnie uporządkowany system ochrony sytuacji prawnej klienta, co prze-
widywano już dawniej75. Giełdy różnych regionów świata upodabniają się
przez to do siebie, stymulując handel międzynarodowy. Kryteria bezpieczeń-
stwa obrotu giełdowego oraz wzmożonego zaufania (wiarygodności) do
instytucji giełdowej w ogólności przedostają się, jako ratio legis, do treści
aktów normatywnych oraz wyznaczają kierunek interpretacji zachowań uczest-
ników giełdowych stosunków obligacyjnych.

Regulacje prewencyjne mają różny zakres oddziaływania. Północnoame-
rykańska CFMA z 2000 roku przewiduje na przykład postulat pielęgnowania
roboczych stosunków z zagranicznymi organami nadzoru giełdowego w zakre-
sie wzmagania międzynarodowej współpracy w celu ochrony klienta i rynku.
Zbliżone rozwiązanie przewidywał przepis art. 11 dyrektywy 93/22/EEC z dnia
10 maja 1993 roku o świadczeniu usług inwestycyjnych w dziedzinie papie-
rów wartościowych. Przepis art. 1 szwajcarskiej SESTA proklamuje ogólną
regułę wykładni prawa giełdowego, deklarując jako cel regulacji zapewnienie
równego traktowania akcjonariuszy. Temu celowi podporządkowane są wa-
runki tworzenia i działalności giełd oraz obrót papierami wartościowymi.

W kilku krajach powołano nawet, poza strukturami nadzoru giełdowego,
urząd ombudsmana w zakresie usług finansowych w ogólności (Wielka Bry-
tania), bądź w zakresie giełdowego wycinka tychże stosunków (Hiszpania,
Kanada). W Niemczech oraz w krajach skandynawskich rolę ombudsmana
giełdowego odgrywa ombudsman bankowy76. Dodatkowym argumentem prze-
mawiającym za powołaniem urzędu ombudsmana jest depersonifikacja więzi
profesjonalisty i klienta, głównie za sprawą rozprzestrzenienia się udogod-
nień handlu elektronicznego.

Reguły prowadzenia działalności in favorem contrahendi wiążą się także
z wymogiem uczciwego zabiegania o klienta77. Ustawodawstwa giełdowe na

75 M. Gackle, Bankers as brokers, Chicago–Cambridge 1994, s. 9.
76 Por. C. P. Claussen, Bank- und Börsenrecht, München 1996, s. 57; T. von Hippel,

Der Ombudsman im Bank- und Versicherungwessen, Tübingen 2000, s. 187–190.
77 Szeroko np. F. Ch. Hey, Direktmarketing und Personlichketisschutz im Rahmen der

Geschäftsverbindung von Bank und Kunden, Berlin 1994, s. 53.
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78 Np. sekcja 15 (7) północnoamerykańskiej SEA oraz sekcja 1204 australijskiej CA.
79 Sekcje 1077–1082 CA.
80 Sekcje 21A oraz 22 FMCA.
81 Sekcja 9b SEA.
82 Sekcja 15 (8) SEA.
83 R. Krawczyk, Kapitał i rynek..., s. 93.

ogół nie dopuszczają możliwości przedstawiania się potencjalnym kontrahen-
tom jako pośrednik giełdowy przez osoby, które nie legitymują się stosow-
nym zezwoleniem78. Inne ograniczenia dotyczą sposobu agitacji usług pośred-
ników wśród potencjalnych klientów oraz marketingu walorów giełdowych.
W Australii zakazuje się sprzedaży papierów wartościowych poza lokalem
przedsiębiorstwa oraz przez domokrążcę (hawking of securities)79. Prawo RPA
przewiduje m.in. zakaz nieuczciwej reklamy instrumentów finansowych oraz
podstępnego namawiania do podejmowania obrotu instrumentami finanso-
wymi80. Prawo USA reglamentuje konsekwencje dokonywania niedozwolo-
nych czynności telemarketingowych81. Ponadto pośrednik giełdowy nie może
żądać ani przyjmować wynagrodzenia z tytułu udzielenia pomocy w uzyska-
niu reprezentacji (tj. z tytułu nastręczenia klienta)82. Ze względu na rygory,
którym podlega rynek kapitałowy, reklama firm maklerskich musi być wsparta
informacją, a literatura dotycząca tego przedmiotu powinna być rzetelna.
Reklama w tej dziedzinie powinna być znacznie bardziej konkretna, niż
w innych dziedzinach83.
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Handel stwarza szereg zawodów pomocniczych, które
dostarczają ludziom źródeł zarobku. Należą tu: przewoźnictwo,
komisjonerstwo, ajentura, maklerstwo, domy składowe,
jarmarki, giełdy, zakłady informacyjne, asekuracyjne, itd.

F. Tomanek,
Handel towarowy i pieniężny, jego organizacja i technika,

Lwów–Warszawa 1937, s. 7.

* * *

Pośrednicy (pośrednictwo, środkowanie) odgrywali ważną
rolę w życiu prawnym, spotykamy ich w każdym dziale prawa.
W prawie rodzinnym oni pośredniczyli przy zawieraniu
zaręczyn, układów przedślubnych, a ta rola była tak częsta,
że otrzymali oni w tym charakterze nawet osobną nazwę
dziewosłębów.

P. Dąbkowski,
Prawo prywatne polskie, tom II,

Lwów 1911, s. 446.
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Rozdz ia ł  I I I

ZAWARCIE UMOWY
O POŚREDNICTWO GIEŁDOWE

1. Podstawowe sposoby zawarcia umowy
o pośrednictwo giełdowe

Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym dochodzi do skutku
w efekcie złożenia zgodnych oświadczeń woli przez pośrednika giełdowego
i jego klienta1. Oświadczenie woli klienta, złożone najczęściej w ramach
prostego przyjęcia oferty, jest wyrazem adhezyjnego charakteru umowy
o pośrednictwo giełdowe, przynajmniej w stosunku do niektórych
kontrahentów. Pośrednik prowadzi negocjacje tylko z wybranymi osobami.
Procedura przetargowa nie jest spotykana. Charakterystyczny dla procedury
przetargowej obiektywizm typowania najkorzystniejszej oferty nie harmoni-
zuje z założeniem wzmożonego poziomu zaufania w stosunkach z udziałem
pośrednika giełdowego. Tryb przetargowy ogranicza rolę dyskretnych relacji
pozakontraktowych między stronami, a oprócz tego usługi świadczone przez
pośrednika giełdowego nie stanowią w praktyce obiektu zmagań konkuren-
cyjnych pomiędzy klientami. Ponadto w świetle ustaleń praktycznych okazuje
się, że treść umowy o pośrednictwo giełdowe jest w dalekim stopniu
zunifikowana (powtarzalna).

Zawarcie umowy o pośrednictwo giełdowe na podstawie oświadczeń
woli wyrażonych w sposób dorozumiany jest w praktyce niemożliwe, z uwagi

1 Por. M. Romanowski, Skutki prawne zawarcia umowy o pośrednictwo, MoP 1997, nr 3,
s. 103.
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na wymóg zachowania przy zawieraniu tej umowy formy pisemnej ad so-
lemnitatem (art. 73 ust. 4 u.o.i.f.; art. 38b ust. 4 u.g.t.) W doktrynie przyj-
muje się, że sformułowanie „na piśmie” jest przeciwstawieniem formy ust-
nej i per facta concludentia2. Konsekwencją zastosowania formy pisemnej
jest wyraźne zamanifestowanie woli zawarcia umowy. Z tego względu nie
pojawia się potrzeba analizy całokształtu okoliczności, wskazujących na
zamiar doprowadzenia do zawarcia umowy o pośrednictwo giełdowe per
facta concludentia. Coraz większe praktyczne znaczenie odgrywa zawarcie
umowy o pośrednictwo giełdowe w wyniku przyjęcia oferty złożonej w po-
staci elektronicznej3.

Należy wykluczyć możliwość zawarcia umowy o pośrednictwo giełdo-
we w drodze tzw. przystąpienia do jej wykonywania (art. 69 k.c.). Jeżeli
pośrednik przyjmie od osoby nie związanej zobowiązaniem dyspozycję za-
warcia umowy sprzedaży na giełdzie, to nie wykonywa zobowiązania wyni-
kającego z umowy o pośrednictwo giełdowe. Takie działanie zrodziłoby jed-
nak inne następstwa prawne dla pośrednika oraz drugiej osoby (np. w za-
kresie bezpodstawnego wzbogacenia bądź negotiorum gestio), co wymagało-
by odrębnych rozważań.

2. Zakres konsensusu stron umowy o pośrednictwo giełdowe

Niemiecki odpowiednik umowy o pośrednictwo giełdowe – Finanzkom-
missionsgeschäft – stanowi czynność bankową w ujęciu zaimplementowanych
unormowań prawa Wspólnot Europejskich4. Natomiast w prawie polskim
umowa o pośrednictwo giełdowe jest jedną spośród typowych czynności
maklerskich, usytuowanych w katalogu czynności maklerskich według prze-
pisów u.o.i.f. oraz u.g.t. Treść oświadczenia woli pośrednika i klienta powin-
na obejmować rodzaj czynności maklerskiej, do której dokonywania pośrednik

2 K. Piasecki [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1980, s. 86.
3 Zob. G. Mai, Wertpapierhandel im Internet. Besondere Rechte und Pflichten der Vertrags-

parteien im Rahmen von Internet-Brokerage, CR 2002, nr 3, s. 201.
4 Szerzej C. Huber (red.), Bankrecht, Bankensystem – Bankaufsicht, Recht der Bankgeschäfte,

Baden-Baden 2001, s. 273; M. Jung, B. Schleicher, Finanzdienstleiser und Wertpapierhandelban-
ken – Aufsichtrechtliche Regelungen, Berlin 2001, s. 54; D. Nowak-James, Der Börsenzugang für
Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtvergleichende Untersuchung zum deutschen Finanz-
kommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauftragsvertrag, Frankfurt am Main 2000, s. 29;
A. Sahavi, Kollektive Anlagemodelle und das Finanzkommissionsgeschäft im Sinne von § 1 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 KWG, ZIP 2005, z. 21, s. 929 i nast.
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giełdowy jest upoważniony na podstawie zezwolenia uzyskanego od organu
nadzoru giełdowego. Jeżeli pośrednik przekroczy przedmiotowe granice
zezwolenia i dojdzie do skutku umowa, zobowiązująca pośrednika do doko-
nywania czynności nie ujętych w zezwoleniu, to zawarta umowa jest nie-
ważna jako umowa o pośrednictwo giełdowe (art. 58 § 3 k.c. w związku
z art. 387 k.c.). Wykonywanie innych czynności, niż przewidziane w zezwo-
leniu, nie stanowi bowiem wykonywania działalności maklerskiej (wniosek
z art. 69 ust. 1 i 2 u.o.i.f. oraz z art. 37 ust. 5 u.g.t.). Dokonywanie czynno-
ści maklerskich przez podmiot nieuprawniony jest niedopuszczalne5. Nieważ-
ność umowy o pośrednictwo giełdowe ze względu na niedostateczny zakres
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej można uzasadnić także
w świetle zapatrywań SN. W orzecznictwie przyjęto, że dokonana z narusze-
niem zakazu wynikającego z norm prawa publicznego czynności prawna
kształtująca stosunki cywilnoprawne jest nieważna (art. 58 § 1 k.c.)6. Dzia-
łania zakazane normami prawa publicznego nie mogą być przedmiotem
ważnych zobowiązań.

W doktrynie utrzymuje się opinia, iż konsens powinien w zasadzie
obejmować określenie stron, strukturę stosunku zobowiązaniowego wskazu-
jącą na to, jakiego rodzaju zobowiązania każda ze stron podejmuje i w jakiej
ewentualnie korelacji są te zobowiązania ze sobą oraz indywidualizację przed-
miotu świadczenia lub świadczeń7. W przypadku umowy o pośrednictwo
giełdowe zgodne oświadczenia woli stron określają przedmiot i treść stosunku
obligacyjnego jedynie w podstawowym zakresie. Przepisy u.o.i.f., podobnie
jak u.g.t., nie określają bowiem głównego świadczenia pośrednika giełdowe-
go oraz treści zobowiązania (praw i obowiązków stron). Z tego powodu
jednomyślność stron co do nazwy umowy nie daje jeszcze kompletnego obrazu
treści mającego powstać zobowiązania8. Odpowiednie stosowanie przepisów
o umowie zlecenia tylko częściowo kształtuje skutki zawarcia umowy o po-
średnictwo giełdowe, chociaż ustawodawca odsyła do stosowania wszystkich
przepisów o zleceniu w pełnym zakresie9. „Odpowiednie” stosowanie przepi-
sów prawa nie jest czynnością o jednolitym charakterze10, także wówczas,

5 Por. M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2006, s. 216.
6 Wyrok SN z dnia 26 listopada 2002 roku, V CKN 1445/00, OSNC 2004, z 3, poz. 47.
7 Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 72.
8 Por. także B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII, s. 77.
9 Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 9 lutego 2005 roku, II CK 423/03, OSNC 2006,

z. 1, poz. 12.
10 Por. J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3, s. 370.
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gdy dyrektywa (wymóg) odpowiedniego stosowania wynika z przepisu odsy-
łającego11. Nie sposób w szczególności wykluczyć tego, że na stronach umo-
wy spoczywają prawa i obowiązki przewidziane w ramach regulacji umowy
komisu oraz umowy agencyjnej według kodeksu cywilnego. Przepisy o komi-
sie i agencji mogą być stosowane per analogiae legis w zakresie nieuregulo-
wanym w regulaminie oraz w przepisach o umowie zlecenia.

Konsekwencje prawne umowy sprzedaży, zawartej przez pośrednika na
giełdzie na podstawie dyspozycji klienta, odnoszą się do klienta. Konsensus
powinien obejmować przynajmniej określenie tego skutku, związanego
z wykonaniem zobowiązania przez pośrednika giełdowego. Przedstawiony wy-
móg uwzględniają regulaminy świadczenia usług pośredniczenia giełdowego.
Nie przesądza to jednak w szczegółach o treści umowy o pośrednictwo gieł-
dowe. Obowiązek wydania klientowi korzyści uzyskanej przez pośrednika
w stosunku zewnętrznym może bowiem wynikać ze zobowiązania różnie
ukształtowanego pod względem treściowym. Taka konkluzja kształtuje się ze
względu na kadłubowy charakter regulacji ustawowej umowy o pośrednic-
two giełdowe w prawie polskim. De lege lata dopuszczalne jest ułożenie sto-
sunku między pośrednikiem i klientem na podstawie innej konstrukcji praw-
nej, niż zasugerowana przez ustawodawcę. W prawie polskim treść stosunku
obligacyjnego pomiędzy pośrednikiem giełdowym i jego klientem jest uregu-
lowana w znacznie mniejszym stopniu, niż inne typowe zobowiązania
umowne uregulowane przez przepisy ustawowe.

3. Czynności towarzyszące zawarciu umowy
o pośrednictwo giełdowe

Zawarcie umowy o pośrednictwo w obrocie giełdowym niejednokrotnie
stanowi jedną spośród kilku dokonywanych równolegle czynności prawnych,
które kształtują zestaw powinności pośrednika względem klienta12. Obok
występującej na pierwszym planie umowy o pośrednictwo giełdowe (umowa
główna) dodatkowo dochodzi do skutku pactum de forma (np. w celu okre-
ślenia reguł wymiany elektronicznych oświadczeń woli), umowa o składanie
dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży w formie innej, niż pisemna (np. te-

11 Por. J. Wróblewski, Przepisy odsyłające, ZNUŁ NH-S, seria I, z. 35, Łódź 1964, s. 4 i nast.
12 Por. jednakże A. Szumański, Czynności prawne w zakresie publicznego obrotu papierami

wartościowymi [w:] Prawo papierów wartościowych, red. S. Włodyka, Kraków 1995, s. 307.
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lefonicznej, z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych), czy też umowa
o wzajemnym unikaniu konkurencji (poszanowaniu źródeł informacji).

Zastrzeżenie o poszanowaniu źródeł informacji (spotykane tylko w ob-
rocie niektórymi towarami giełdowymi) można zakwalifikować jako umowę
rozszerzającą granice odpowiedzialności klienta (art. 473 § 1 k.c.). Sens tej
czynności prawnej jest łatwo uchwytny. Pośrednik pragnie ograniczyć ryzyko
ujemnych skutków związanych z uchyleniem się klienta od zapłaty wynagro-
dzenia, jeżeli klient doprowadzi do zawarcia umowy sprzedaży bezpośrednio
z osobą trzecią, wskazaną przez pośrednika, ale bez jego udziału.

W praktyce nie dochodzi do zawarcia pomiędzy pośrednikiem i klien-
tem wyodrębnionej umowy rachunku rozliczeniowego. Obowiązek prowadze-
nia rachunku rozliczeniowego przez pośrednika dla klienta wynika wprost
z umowy o pośrednictwo giełdowe13.

Nie tylko umowy dodatkowe towarzyszą zawarciu umowy o pośrednic-
two giełdowe, ale również jednostronne czynności prawne oraz zdarzenia
prawne, nie będące czynnościami prawnymi. Niektóre ustawodawstwa prze-
widują obowiązek pośrednika w zakresie udzielenia klientowi informacji na
temat gospodarczego ryzyka związanego z podejmowaniem się handlu gieł-
dowego (np. przepis § 53 ust. 2 niemieckiej Börsengesetz 1998; podobnie
przepis § 31 Wertpapierhandelsgesetz; przepis art. 11 ust. 1 lit. A szwajcar-
skiej SESTA; sekcja 12d południowoafrykańskiej FMCA). Tego typu powin-
ność jest znana także w prawie polskim14. Omawiana powinność nawiązuje
do wątków prewencyjnych w zakresie giełdowego obrotu prawami pochod-
nymi15 i wiąże się również z określeniem „zamierzeń inwestycyjnych” klienta
(Anlageziele der Kunden)16. Informacja ma być udzielona w formie pisemnej.
Klient potwierdza przyjęcie informacji do wiadomości w drodze sygnowania

13 Zob. rozdział V.
14 Zob. przepis § 4 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.).
15 Szerzej M. Kleinschmitt, Der Informationsmodel bei Börsentermingeschäften, Berlin 1992,

s. 91; G. Heeb, Börsentermingeschaftsfahigkeit und Aufklärunspflichten, Stuttgart 1994, s. 55;
S. Kümpel, Die Allgemeinen Verhaltensregeln des Wertpapierhandelsgesetz, WM 1995, nr 16, s. 691
i nast.; J. Kienle [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte,
H.-J. Lwowsky, München 2001, s. 3471.

16 Por. P. Balzer, Vertragenpflichten der Kreditinstitute nach dem Wertpapierhandelgesetz bei
der Verwaltung von Wertpapiervermögen [w:] Deutsches und Internationales Bank- und Wirtschafts-
recht im Wandel, red. H. Herrmann, K. P. Berger, U. Wackerbarth, Berlin–New York 1997,
s. 25. Zob. także M. Kicia, Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku finansowym
[w:] Rynek finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Lublin
2003, s. 117 i nast.
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podpisem wcześniej zredagowanego dokumentu. W literaturze negatywnie
oceniono praktykę posługiwania się szablonowo (stereotypowo) zredagowa-
nymi dokumentami informacyjnymi17. Prawo niemieckie wymaga, aby pismo
adresowane do klienta zawierało wyłącznie informację o umowach termino-
wych i związanym z nimi ryzyku, z wyłączeniem innych treści. Przewidziany
jest wymóg corocznego repetowania informacji dla klienta18. Forma elektro-
niczna niekwalifikowana uważana jest za niedopuszczalną19. Doktryna zwraca
jednak uwagę na skutki udzielenia informacji w taki sposób20.

Udzielenie i przyjęcie informacji nie stanowi bynajmniej przesłanki
dojścia do skutku umowy o pośrednictwo giełdowe. Klient przyjmuje jedynie
do wiadomości, że gospodarcze konsekwencje umów sprzedaży zawartych
przez pośrednika na podstawie jego dyspozycji mogą okazać się dla niego
niekorzystne (klient poniesie stratę). Zaniedbanie pośrednika w zakresie
udzielenia klientowi stosownej informacji albo udzielenie jej w nieodpowied-
niej formie pociąga za sobą reakcję organu nadzoru giełdowego. Określenie
skutków cywilnoprawnych dokonania takiej czynności dla pośrednika i klienta
wymagałoby poszerzonych rozważań. Warto jedynie zasygnalizować, że nie-
wykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązku udzielenia klientowi in-
formacji o wzmożonym ryzyku giełdowym może wpłynąć na zakres kontrak-
towej odpowiedzialności pośrednika względem klienta21.

4. Zawarcie umowy o pośrednictwo giełdowe
przez przedstawiciela

Umowa o pośrednictwo giełdowe może dojść do skutku w wyniku dzia-
łania przedstawiciela ustawowego. Doktryna niemiecka podkreśla dopuszczal-

17 Zob. S. Kümpel, Die Allgemeinen Verhaltensregeln des Wertpapierhandelsgesetz, WM 1995,
nr 16, s. 692.

18 Por. M. Kleinschmitt, dz. cyt., s. 113. Inne przykłady obowiązku corocznego informowa-
nia w sferze rynku kapitałowego (w tym w obrocie giełdowym) omawia P. Hommelhoff, Nowe
niemieckie prawo rynku kapitałowego: pomiędzy ustawą a kodeksem, TPP 2002, Numer niemiecki,
s. 45. Por. także D. von Stebut, Aufklärungspflichten und Haftungsrisiken von Finanzdienstlei-
stern, ZIP 1992, nr 23–24, s. 1703.

19 J. Herms, Börsengeschäfte im Internet – Rechtsfragen und Praxis [w:] Bankrecht 2000.
Tagungsband zum RWS-Forum an 28. und 29. Februar 2000 in Berlin, red. W. Haddaing, Köln
2000, s. 324.

20 Zob. U. Florian, Rechtsfragen des Wertpapierhandels im Internet, München 2001, s. 107.
21 Szerzej P. Bydlinski, Aufklärungspflichten der Bank bei Geschäften mit Wertpapieren und Derivaten

nach österreichischem Recht, RIW 1996, nr 4, s. 290 i nast.; M. Kleinschmitt, dz. cyt., s. 95.
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ność zawarcia umowy o pośrednictwo giełdowe przez rodziców ze skutkiem
dla dziecka22. Podobne stanowisko wyrażono w prawie austriackim, w zakre-
sie umów zawieranych przez instytucje bankowe23.

Zawarcie umowy o pośrednictwo giełdowe przez pełnomocnika jest
dopuszczalne. Pośrednik giełdowy, jako osoba prawna, działa przez swój
organ. Dopuszczalne jest jednak udzielenie pełnomocnictwa dla osoby czyn-
nej w imieniu pośrednika giełdowego (np. maklera papierów wartościowych).
W praktyce obrotu prawnego wybrani pracownicy pośrednika giełdowego są
umocowani w zakresie zawierania umów o pośrednictwo giełdowe. Pośred-
nik giełdowy może również ustanowić prokurenta, a ponadto – działać przez
agenta. Agent firmy inwestycyjnej (art. 79 u.o.i.f.) musi być umocowany
w zakresie czynności dokonywanych ze skutkiem dla swego mocodawcy.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o pośrednictwo giełdowe może
być również udzielone przez klienta, który występuje jako mocodawca.
Zawarcie umowy o pośrednictwo giełdowe nie jest czynnością, którą należa-
łoby dokonywać osobiście, stąd klient może działać przez osoby trzecie (peł-
nomocników, prokurentów).

5. Umowa o pośrednictwo giełdowe
w postaci pactum in favorem tertii

W obowiązującym ustawodawstwie nie ma wyraźnych przeszkód dla
wprowadzenia do umowy o pośrednictwo giełdowe zastrzeżenia, że pośrednik
giełdowy spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Wskutek zamieszczenia
takiego zastrzeżenia umownego osobie trzeciej przysługiwałoby roszcze-
nie względem pośrednika o spełnienie świadczenia wynikającego z umowy
o pośrednictwo giełdowe. Oznacza to, że osoba trzecia mogłaby udzielać po-
średnikowi dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie.

Pewne względy sprzeciwiają się jednak zastosowaniu konstrukcji praw-
nej przewidzianej w przepisie art. 393 k.c. na gruncie umowy o pośrednic-
two giełdowe. Świadczenie pośrednika giełdowego wynikające z umowy o po-
średnictwo giełdowe stanowi facere, ale nie jest spełniane jednorazowo, ze
skutkiem umorzenia zobowiązania. Oświadczenie osoby trzeciej, że chce

22 G. Herbst, E. Wolf, Legitimationsfragen in der Praxis, Stuttgart 1994, s. 220–221.
23 P. Avancini, G. M. Ivo, H. Koziol, Österreichisches Bankvertragsrecht, Band I, Wien 1987,

s. 192–194.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l74 Umowa o pośrednictwo giełdowe

z zastrzeżenia skorzystać, wprowadziłoby stan niepewności co do kręgu osób
uprawnionych do zgłoszenia żądania wykonania zobowiązania w przyszłości
w charakterze wierzyciela. Z żądaniem spełnienia głównego świadczenia
mógłby bowiem występować zarówno klient, jak również osoba trzecia.

Pojawia się też druga przeszkoda. Jeżeli umowa sprzedaży na giełdzie
doszłaby do skutku, to tertius mógłby żądać wydania korzyści, którą pośred-
nik uzyskał w stosunku zewnętrznym. Dopuszczalność takiego roszczenia przez
osobę trzecią jest wyłączona we współczesnym obrocie giełdowym oraz
w innych sektorach obrotu zorganizowanego. W szczególności, w giełdowym
obrocie walorami zdematerializowanymi wykonanie obowiązku wydania
korzyści przez pośrednika dla klienta jest możliwe jedynie w stosunku do
klienta, ponieważ pośrednik prowadzi rachunek rozliczeniowy klienta (a nie
osoby trzeciej).

Umowa sprzedaży zawarta na giełdzie przez pośrednika na podstawie
dyspozycji klienta tym bardziej nie może być opatrzona zastrzeżeniem świad-
czenia na rzecz osoby trzeciej. Pośrednik zawierający umowę sprzedaży na
giełdzie nie może zastrzec, aby przypadające dla niego świadczenie zostało
spełnione na rzecz osoby trzeciej. W szczególności, w giełdowym obrocie
walorami zdematerializowanymi spełnienie świadczenia wynikającego z umo-
wy sprzedaży giełdowej jest możliwe jedynie w stosunku do pośrednika,
ponieważ izba rozliczeniowa prowadzi rachunek rozliczeniowy pośrednika
(a nie osoby trzeciej). Niezależnie od tego klient składający dyspozycję nie
może zastrzec, ażeby pośrednik wydał osobie trzeciej świadczenie wynikające
z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Dyspozycja zawarcia umowy sprze-
daży na giełdzie nie jest bowiem dwustronną czynnością prawną i już z tego
względu przepis art. 393 k.c. nie ma zastosowania.

Jak się wydaje, cel zastrzeżenia in favorem tertii może zostać w pewnej
mierze osiągnięty w taki sposób, że klient udzieli pełnomocnictwa osobie
trzeciej.
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Rozdz ia ł  IV

GŁÓWNE ŚWIADCZENIE
POŚREDNIKA GIEŁDOWEGO

1. Ustawowe ujęcie głównego świadczenia
pośrednika giełdowego w prawie polskim

Według przepisów u.o.i.f. czynność maklerska pośredniczenia giełdowego
ma charakter złożony, bowiem polega na dokonywaniu dwojakiego rodzaju
– jak się wydaje – czynności, a mianowicie na przyjmowaniu i przekazy-
waniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych oraz
na wykonywaniu tych zleceń na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2
pkt 1 i 2 u.o.i.f.)1. Firma inwestycyjna zobowiązuje się w ramach tej złożo-
nej czynności maklerskiej do nabycia lub zbycia oznaczonych papierów
wartościowych2 w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie
(art. 73 ust. 3 u.o.i.f.)3. Analogiczne rozwiązanie przewidywały ostatnie z obo-
wiązujących wersji ustawy z 1997 roku (art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 34
ust. 4 p.o.p.w.) oraz unormowania projektowane (art. 73 ust. 1 u.o.i.f. w świe-
tle projektu nowelizacji z 2007 roku).

Według przepisów u.g.t. czynność maklerska pośredniczenia giełdowego
polega na nabywaniu lub sprzedaży towarów giełdowych na cudzy rachunek

1 Por. także A. Chłopecki, Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym, PPH 2004, nr 7,
s. 18.

2 Chociaż przepis art. 69 ust. 2 pkt 1 u.o.i.f. mówi o maklerskich instrumentach finansowych.
3 Zob. także przepis art. 73 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1, a także przepis art. 74b u.o.i.f.

w brzmieniu przewidzianym w projekcie nowelizacji z 2007 roku.
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(art. 38 ust. 2 pkt 2). Towarowy dom maklerski zobowiązuje się w ramach
tej czynności maklerskiej do sprzedaży lub zakupu towarów giełdowych
w imieniu własnym, lecz na rachunek klienta (art. 38b ust. 1 u.g.t.).

Tak zarysowana czynność maklerska stanowi ustawowy typ świadcze-
nia pośrednika giełdowego w ramach umowy o pośrednictwo giełdowe w pra-
wie polskim. Jednakże, wbrew sugestiom ustawowym, pośrednik giełdowy
wykonuje swoje zobowiązanie w zupełnie inny sposób. W odniesieniu do
umowy o pośrednictwo giełdowe znajduje swoje potwierdzenie opinia sfor-
mułowana na gruncie prawa bankowego, iż typ czynności bankowej niewiele
mówi jeszcze o jurydycznym typie świadczenia banku4. Określenie przedmiotu
zobowiązania pośrednika giełdowego wymaga szerszych wyjaśnień, które za-
chowują aktualność także na gruncie rozwiązań przewidzianych w projekcie
nowelizacji z 2007 roku.

Nieuprzywilejowany ogół zainteresowanych pozbawiony jest uprawnie-
nia do osobistego działania na giełdzie. Cel zobowiązania pośredniczenia
giełdowego polega na przełamaniu monopolistycznej pozycji pośrednika w za-
kresie zawierania umów sprzedaży w obrocie giełdowym. Pośrednik adresuje
na giełdę własne oświadczenie woli, na podstawie dyspozycji sformułowanej
przez klienta. Cel zobowiązania jest osiągnięty już wówczas, gdy oświadcze-
nie woli pośrednika, zainspirowane dyspozycją klienta, zostanie zaadresowane
na giełdę. Należy przyjąć, że w ten sposób interes prawny klienta ulega
zaspokojeniu. Dla osiągnięcia celu zobowiązania nie jest wymagane dopro-
wadzenie staraniem pośrednika do zmiany w sferze majątkowej klienta.
Zarówno klient, jak i pośrednik działają bowiem pod wpływem niepewności
co do tego, czy umowa sprzedaży zostanie de facto na giełdzie zawarta i czy
w następstwie udzielenia dyspozycji dojdzie do pożądanego przesunięcia
w majątku klienta.

Nałożenie na pośrednika giełdowego obowiązku zawarcia umowy sprze-
daży na giełdzie jest z pewnością zbyt daleko idące. Gdyby bowiem kluczo-
we znaczenie przypisać wyłącznie gramatycznym metodom wykładni przepi-
sów u.o.i.f. oraz u.g.t., to pośrednik giełdowy swojego zobowiązania nie
wykona, jeżeli umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku. W takiej sytuacji na
pośrednika mogłaby spaść odpowiedzialność ex contractu za zdarzenie, któ-
rego nie wywołał własnym działaniem i które jednocześnie stanowi okolicz-
ność wyłączającą odpowiedzialność wg przepisu art. 471 k.c.

Przewidziana przez ustawodawcę formuła świadczenia pośrednika gieł-
dowego nie odpowiada zatem celowi zobowiązania pomiędzy pośrednikiem

4 M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989, s. 178.
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i klientem. Prosty schemat może rzucić więcej światła na tak postawioną tezę:
aktualny kurs waloru giełdowego kształtuje się na poziomie 21; klient złożył
dyspozycję nabycia po kursie 13, tj. znacznie poniżej aktualnego kursu; po-
średnik nie odpowiada za skutki nie zawarcia umowy sprzedaży po kursie 13,
gdy nie dojdzie ona do skutku.

Dlatego też określenie przedmiotu zobowiązania pośrednika giełdowego
wymaga zakwestionowania konstrukcji prawnej świadczenia pośrednika, prze-
widzianej w przepisie art. 73 ust. 3 u.o.i.f. oraz w przepisie art. 38b ust. 1
u.g.t. Pośrednik giełdowy nie zobowiązuje się do zawierania umów sprzeda-
ży na giełdzie, a jego pierwszoplanową powinnością nie jest wywołanie prze-
sunięcia w majątku klienta (rezultat w znaczeniu ekonomiczno-gospodar-
czym). W porównaniu z tym agent jest zobowiązany do zawierania umów
sprzedaży albo innych umów5. Kwestią dyskusyjną jest zaś ewentualny obo-
wiązek zawierania umów przez komisanta6.

2. Czynienie (facere) jako sposób spełnienia
głównego świadczenia przez pośrednika giełdowego

Świadczenie pośrednika giełdowego polega na przyjmowaniu od
klienta dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie oraz adresowaniu
prawidłowo udzielonych dyspozycji do obrotu giełdowego we własnym
imieniu i na swój rachunek7. Pośrednik jest związany skutkami złożenia
(przyjęcia) oferty zawarcia umowy sprzedaży giełdowej, a po jej zawarciu
– skutkami zobowiązania w stosunku zewnętrznym. Stosunek pośrednicze-
nia giełdowego nie jest ujawniony względem adresata oświadczenia woli
pośrednika.

Spełnienie głównego świadczenia przez pośrednika giełdowego odbywa
się w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest przyjęcie dyspozycji zawarcia
umowy sprzedaży na giełdzie. Drugim etapem jest zaadresowanie dyspozycji

5 Por. Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego, Warszawa–
–Poznań 1981, s. 254.

6 Zob. J. Frąckowiak, Komis w eksporcie według prawa polskiego, Wrocław 1985, s. 37
i nast.; tenże [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, War-
szawa 2001, s. 431; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 508;
B. Kosmus, G. Kuczyński, Kilka mitów z zakresu teorii umów, GSP, t. VII, Gdańsk 2000, s. 311.

7 Por. T. Berent, Wybrane transakcje na rynku kapitałowym, BiK 1993, nr 12, s. 26. Ina-
czej M. Romanowski, Obowiązki inwestora wobec domu maklerskiego wynikające z umowy zlece-
nia maklerskiego, PPH 1996, nr 10, s. 24.
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do obrotu giełdowego, w postaci oferty zawarcia umowy sprzedaży na gieł-
dzie albo przyjęcia oferty zawarcia takiej umowy (tzw. zlecenie maklerskie).
Pod względem treściowym oferta powinna być odzwierciedleniem dyspozy-
cji. W polskiej praktyce giełdowej umowy sprzedaży dochodzą do skutku
w wyniku przyjęcia oferty przez osobę trzecią (tzw. członka giełdy-specjali-
stę). Pośrednicy giełdowi występują więc w rolach oferentów, przy czym
członek giełdy-specjalista nie jest stroną umowy sprzedaży, chociaż przyjmu-
je oferty, w wyniku czego powstaje zobowiązanie. W przeciwieństwie do tego
do zawarcia umowy sprzedaży w trybie tzw. open outcry wymagane jest zło-
żenie oferty przez jednego pośrednika i przyjęcie oferty przez drugiego, już
bez udziału osób trzecich.

Świadczenie pośrednika giełdowego jest niepodzielne. Pośrednik nie
spełnia głównego świadczenia w wyniku przyjęcia dyspozycji bez nadania jej
dalszego biegu, jak również w wyniku zaadresowania do obrotu giełdowego
„nie przyjętej” od klienta dyspozycji, ale ze skutkiem dla niego (samodzielne
dokonanie czynności dla klienta bez wezwania).

Klientowi przysługują względem pośrednika dwa jednostkowe roszcze-
nia. Klient może domagać się tego, aby pośrednik przyjął dyspozycję oraz
nadał jej dalszy bieg. Pośrednik nie wykona swojego zobowiązania już wów-
czas, jeżeli uchybi choćby jednej spośród wskazanych czynności. Nie ziści się
bowiem cel zobowiązania pośredniczenia giełdowego, gdyż oświadczenie woli
klienta nie weźmie udziału w wyznaczaniu kursu giełdowego. Główne świad-
czenie pośrednika wynikające z umowy o pośrednictwo giełdowe nie może
być spełnione częściami.

3. Przyjęcie dyspozycji od klienta

Przyjęcie dyspozycji stanowi oświadczenie woli pośrednika giełdowego8.
Przyjęcie dyspozycji nie wykazuje cech przyjęcia oferty przez oblata, ponie-
waż dyspozycja nie wykazuje właściwości prawnych oferty zawarcia umowy
(art. 66 § 1 k.c.). Prawidłowo udzieloną dyspozycję pośrednik (albo agent
firmy inwestycyjnej; zob. art. 79 ust. 2 u.o.i.f.) przyjmuje w czasie ruchu
swojego przedsiębiorstwa (nawet w ciągu całej doby), w sposób wyraźny

8 Por. M. Jung, B. Schleicher, Finanzdienstleiser und Wertpapierhandelbanken – Aufsicht-
rechtliche Regelungen, Berlin 2001, s. 233. Por. także przepis § 37 pkt 2 rozporządzenia w spra-
wie trybu i warunków (u.o.i.f.), dawniej – przepis § 36 rozporządzenia w sprawie trybu i wa-
runków (p.o.p.w.) oraz przepis § 21 ust. 8 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.g.t.).
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albo milcząco9, o ile w ten sposób ujawnia wolę nadania dalszego biegu
dyspozycji w sposób dostateczny. Nie różnicuje się przy tym skutków przyję-
cia dyspozycji ze względu na formę jej udzielenia10. Udzielenie dyspozycji
w formie elektronicznej ma jednak wpływ na określenie chwili jej złożenia
(art. 61 § 2 k.c.)11. Pośrednik przyjmuje dyspozycję od klienta, bądź od osoby
czynnej w jego imieniu.

Od przyjęcia dyspozycji pośrednik może się uchylić. Dlatego również
odmowa przyjęcia dyspozycji stanowi oświadczenie woli pośrednika giełdo-
wego. Pośrednik jest uprawniony do odmowy przyjęcia dyspozycji, jeżeli
nie spełnia ona kryteriów wymaganych do nadania jej dalszego biegu,
w tym kryterium formy (zwłaszcza pisemnej)12. Tradycyjnie cezurą jest tu-
taj treść umowy sprzedaży, która ma zostać zawarta na podstawie dyspo-
zycji klienta. Pośrednik może odmówić przyjęcia dyspozycji, jeżeli na jej
podstawie nie może złożyć oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia
umowy sprzedaży na giełdzie. Milczące odrzucenie dyspozycji jest niesku-
teczne, jak się wydaje, nawet wówczas, gdy klient powziął wiadomość o tym
fakcie z innego źródła.

4. Kwestia interpretacji oświadczenia woli klienta

Dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie może być przedmio-
tem wykładni, podobnie jak treść bankowego polecenia rozliczeniowego13 oraz
udzielenie pełnomocnictwa14. Możność interpretacji udzielonej przez klienta
dyspozycji należy właściwie traktować jako wyjątkowe uprawnienie pośred-
nika. Co do zasady bowiem pośrednik powstrzymuje się od zaadresowania

9 Zob. na tle przepisu § 362 k.h.niem. S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, Köln 1995,
s. 747.

10 Na temat skutków przyjęcia dyspozycji udzielonej przez Internet zob. U. Florian, Rechts-
fragen des Wertpapierhandels im Internet, München 2001, s. 46.

11 Szeroko G. Rzeżuchowska, Chwila złożenia oświadczenia woli przy użyciu środków komu-
nikacji elektronicznej [w:] Prawo umów elektronicznych, red. J. Gołaczyński, Kraków 2006, s. 265
i nast. Zob. także postanowienie SN z dnia 10 grudnia 2003 roku, V CZ 127/03, OSNC 2005,
z. 1, poz. 12 oraz wyrok SN z dnia 22 kwietnia 2004 roku, II CZ 38/04, OSNC 2005, z. 5,
poz. 84.

12 Por. M. Jung, B. Schleicher, dz. cyt., s. 232. W zakresie bankowego polecenia rozlicze-
niowego zob. W. Pyzioł [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Warszawa
2002, s. 189.

13 Zob. M. Bączyk, dz. cyt., s. 86.
14 Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, s. 324.
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dyspozycji na giełdę, jeżeli została ona udzielona w sposób uniemożliwiający
nadanie jej dalszego biegu (choćby co do formy).

Współcześnie przyjmuje się, że interpretacja udzielonej przez klienta
dyspozycji stanowi jednak powinność umowną pośrednika giełdowego w ra-
mach umowy o pośrednictwo giełdowe. Postulat dbałości pośrednika o wyja-
śnienie treści dyspozycji należy więc podtrzymać15, jeżeli dyspozycja nie jest
sformułowana w sposób jasny, ale całokształt stosunków pozwala na skon-
kretyzowanie jej treści w zgodzie z hipotetycznym, ale możliwym do uchwy-
cenia interesem klienta16. Pośrednik powinien również zwracać uwagę na
dyspozycje zawierające błędy, podobnie jak instytucja bankowa17.

W zakresie odtworzenia treści oświadczenia woli klienta wymagana jest
jednak powściągliwość, jeżeli miałoby dojść do zaadresowania do obrotu
giełdowego dyspozycji w kształcie odbiegającym od niejasno zwerbalizowa-
nej woli klienta. Ingerencja pośrednika w osnowę dyspozycji nie jest obojętna
dla klienta. Winna odbywać się wyłącznie w warunkach zaufania kontrahen-
tów, popartego wiedzą pośrednika o giełdowych preferencjach klienta. Lepiej
więc się stanie, jeżeli pośrednik powstrzyma się od samodzielnej interpretacji
i niezwłocznie poinformuje klienta o niedostatkach dyspozycji po to, aby
przeczekanie nie uchybiło interesom klienta. Rozsądna interpretacja wielo-
znacznego oświadczenia woli klienta jest jednak wiążąca dla klienta, co pod-
kreślono w doktrynie common law18.

Pośrednik może wezwać klienta do uzupełnienia braków dyspozycji,
bądź do ponownego złożenia oświadczenia woli. Bezskuteczny upływ wyzna-
czonego terminu zwalania pośrednika z obowiązku spełnienia świadczenia
w zakresie przyjęcia dyspozycji, ponieważ powstają takie skutki, jak gdyby
klient dyspozycji nie udzielił.

Jeżeli pośrednik podejmuje działanie na podstawie zinterpretowanej
przez siebie dyspozycji klienta, to właściwie aktualizują się wówczas niektóre
skutki negotiorum gestio. Pośrednik prowadzi cudzą sprawę19, powinien więc
prowadzić tę sprawę zgodnie z prawdopodobną wolą klienta (in favorem con-

15 Trafnie M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie makler-
skie), Warszawa 2000, s. 168.

16 Szerzej M. Jung, B. Schleicher, dz. cyt., s. 230. Por. M. Romanowski, Umowa o pośred-
nictwo..., s. 168.

17 Zob. wyrok SN z dnia 19 marca 2004 roku, IV CK 158/03, OSNC 2005, z. 3, poz. 54.
18 R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, Securities Industry Law, Sydney–Adelaide–Brisbane–

–Canberra–Hobart–Melbourne–Perth 1993, s. 231.
19 Por. P. Drapała, Wola prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia jako przesłanka negotiorum

gestio, PiP 2006, z. 8, s. 93 i nast.
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trahendi). Określenie prawdopodobnej woli uczestnika giełdowych stosunków
obligacyjnych przedstawia jednak pewną trudność20, ze względu na dynamikę
tych stosunków oraz intensywne zabarwienie subiektywne pojęcia „prawdo-
podobna wola (interes) klienta”21. Kryteria oceny interesu klienta są omawiane
w piśmiennictwie22, także z uwzględnieniem typologicznego usytuowania po-
szczególnych grup kontrahentów umownych pośrednika giełdowego23.

5. Złożenie dyspozycji na giełdę

Pod wpływem ustawodawstwa Wspólnot Europejskich w prawie pol-
skim doszło do znaczącego rozluźnienia rygorów związanych z domicylem
umowy zawartej przez pośrednika giełdowego na podstawie dyspozycji klienta.
Współcześnie umowa sprzedaży może zostać zawarta (według wyboru klien-
ta) we wszystkich sektorach rynku regulowanego oraz w tzw. alternatyw-
nym systemie obrotu (art. 73 ust. 2 u.o.i.f.). Nowe perspektywy otwiera
ponadto możliwość zawierania tzw. transakcji bezpośrednich (art. 74 u.o.i.f.24;
Festpreisgeschäft25). Zawarcie umowy sprzedaży na giełdzie pozostaje jednak
formułą dominującą, o najszerszych płaszczyznach zastosowania praktyczne-
go. Natomiast określenie trybu zawarcia umowy w innych sektorach obrotu

20 Por. W. Ludwiczak, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Wybrane zagadnienia, War-
szawa 1960, s. 55 i nast.

21 Zob. także M. Kicia, Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku finansowym
[w:] Rynek finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Lublin
2003, s. 117 i nast.

22 Zob. D. H. Bliesener, Aufsichtrechtliche Verhaltenspflichten beim Wertpapierhandel, Berlin–
New York 1998, s. 212 i nast.; A. Cahn, Grenzen der Markt- und Anlegerschutzes durch das
WpHG, ZHR 162 (1998), s. 38 i nast.

23 D. H. Bliesener, Aufsichtrechtliche Verhaltenspflichten..., s. 216.
24 Projekt nowelizacji z 2007 roku przewiduje zmiany konstrukcji prawnej tej czynności.
25 Zob. M. Jung, B. Schleicher, dz. cyt., s. 214; C. Huber (red.), Bankrecht, Bankensystem

– Bankaufsicht, Recht der Bankgeschäfte, Baden-Baden 2001, s. 301; D. Nowak-James, Der Börsen-
zugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtvergleichende Untersuchung zum deut-
schen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauftragsvertrag, Frankfurt am Main
2000, s. 48; D. H. Bliesener, Aufsichtrechtliche Verhaltenspflichten..., s. 24; D. Einsele, Wertpa-
piere im elektronischen Bankgeschäft, WM 2001, nr 1, s. 12; C. P. Claussen, Bank- und Börsen-
recht, München 1996, s. 391; U. Florian, dz. cyt., s. 49; W.-H. Roth [w:] I. Koller, W.-H. Roth,
W. Morck, Handelsgesetzbuch. Kommentar, München 2002, s. 999; S. Kümpel, Bank- und Kapi-
talmarktrecht..., s. 746; F. W. Muhlbrandt (red.), Erfolgreiche Anlagestrategien für Aktien, Lands-
berg 1988, s. 35; F. A. Schäfer [w:] Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz.
Kommentar, red. F. A. Schäfer, Stuttgart–Berlin–Köln 1999, s. 11.
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zorganizowanego na podstawie dyspozycji klienta wymagałoby poszerzonych
rozważań.

Na podstawie dyspozycji klienta pośrednik składa w obrocie giełdowym
ofertę zawarcia umowy sprzedaży albo przyjmuje taką ofertę (w zależności od
trybu zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie)26. Umowa sprzedaży na giełdzie
dochodzi bowiem do skutku w wyniku oświadczenia woli pośrednika, a nie
jego klienta. Oznajmienie dyspozycji w obrocie giełdowym stanowi oświadcze-
nie woli pośrednika giełdowego27, zgodnie z dominującym ujęciem charakteru
prawnego oferty w prawie polskim28. Instytucja giełdowa jest zobowiązana do
odbierania złożonych przez pośredników ofert zawarcia umowy sprzedaży,
ponieważ podstawowym celem giełdy jest koncentracja popytu i podaży29.

Pośrednik komunikuje dyspozycję klienta do obrotu giełdowego, a nie
gdzie indziej (tzw. przymus giełdowy, Börsenzwang30). Pośrednik nie spełni
zatem świadczenia, jeżeli zaadresuje dyspozycję gdzie indziej, niż do obrotu
giełdowego (np. do emitenta waloru giełdowego). Klientowi przysługuje
uprawnienie do wskazania giełdy, na którą pośrednik powinien zaadresować
dyspozycję, jeżeli funkcjonuje więcej niż jedna giełda31. Klientowi przysługuje
ponadto uprawnienie do określenia trybu zawarcia umowy sprzedaży giełdo-
wej, jeżeli umowy na giełdzie mogą dochodzić do skutku w różnych try-
bach32. W grę wchodzą zwłaszcza dwie alternatywy. Po pierwsze, klient
dokonuje wyboru co do tego, czy umowa sprzedaży ma być zawarta w try-
bie tzw. notowań jednolitych, czy też w trybie tzw. notowań ciągłych33.

26 Por. C. P. Claussen, dz. cyt., s. 397.
27 Prawo włoskie wyróżnia samodzielną czynność maklerską „zakomunikowanie dyspozycji

na giełdę” (ang. „talking orders to buy or sell securities”, przepis art. 1 ust. 1 lit. d Regulation
of securities investment business and provisions on the organization of the securities market
z dnia 2 stycznia 1991 roku). Por. także przepis art. 69 ust. 2 pkt 1 u.o.i.f.

28 Por. np. L. Ogiegło, Wstęp do rozważań nad problematyką jednostronnych czynności praw-
nych w prawie zobowiązań, PNUŚ w Katowicach, nr 1125, SIS, z. 16, Katowice 1991, s. 54;
Z. Radwański, Jeszcze o charakterze prawnym oferty, PiP 2005, z. 3, s. 85–86 w odpowiedzi na
wnioski M. Gutowskiego, Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywil-
nym, PiP 2005, z. 3, s. 67 i nast.

29 Szerzej R. Biskup, Wtórny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz–
–Lublin 2003, s. 48.

30 C. P. Claussen, dz. cyt., s. 389 i nast.; S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht..., s. 746.
31 K. Geibel [w:] Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz. Kommentar,

red. F. A. Schäfer, Stuttgart–Berlin–Köln 1999, s. 558; S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarkt-
recht..., s. 751; C. Huber (red.), dz. cyt., s. 302.

32 C. Huber (red.), dz. cyt., s. 302.
33 Różnice prezentuje np. H. Beck, Das neue elektronische Handelsystem Xetra der Frankfurter

Wertpapierbörse, WM 1998, nr 9, s. 427 i nast.
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Po drugie, klient określa, czy umowa sprzedaży ma być zawarta w trybie
„tradycyjnym” (Präsenzhandel), czy też w trybie handlu „elektronicznego”.
W doktrynie wyodrębnia się również więcej płaszczyzn alternatywnych34.

Zaadresowanie dyspozycji do obrotu giełdowego nie tworzy stosunków
prawnych pomiędzy klientem oraz osobami trzecimi. Jeżeli umowa sprzedaży
giełdowej dojdzie do skutku, to znajdą w niej swoje odzwierciedlenie ele-
menty treści oświadczenia woli pośrednika wynikające z oferty, nie zaś te,
które stanowią treść oświadczenia klienta wynikające z dyspozycji. Pośrednik
wykona należycie swoje zobowiązanie wówczas, jeżeli skieruje do obrotu
giełdowego oświadczenie woli o analogicznej treści, jak zakomunikowana
jemu wola klienta. Odstępstwo od tej reguły ma ten skutek, że w wypadku
zawarcia umowy sprzedaży na warunkach innych, niż dyspozycja przyjęta,
klient nie jest w tym zakresie związany. Skierowanie do obrotu giełdowego
dyspozycji w kształcie odbiegającym od dyspozycji przyjętej stanowi przypa-
dek niewykonania zobowiązania przez pośrednika giełdowego.

Klient nie może w zastępstwie wykonać czynności przekazania dyspo-
zycji na giełdę (art. 480 k.c.) z dwóch względów. Mianowicie, uprawnienie
do składania oświadczeń woli w obrocie giełdowym ma charakter eksklu-
zywny i przysługuje pośrednikom giełdowym (art. 480 § 3 k.c.). Wykonanie
zastępcze w drodze osobistego przekazania dyspozycji na giełdę jest więc
wyłączone. Oprócz tego dokonanie czynności przez klienta na podstawie
upoważnienia sądowego (art. 480 § 1 k.c.) w zasadzie nie zapewnia zaspo-
kojenia interesu klienta, ze względu na dynamikę stosunków giełdowych.
Klient może natomiast bez upoważnienia sądu wykonać czynność zastępczo
w wypadkach nagłych, np. z uwagi na niebezpieczeństwo powstania szkody.
W praktyce powinien był wówczas skorzystać z pomocy osoby trzeciej (z usług
innego pośrednika), przy czym koszty wykonania zastępczego obciążą klienta,
ale może żądać ich zwrotu od pośrednika35.

6. Nieczynienie (non facere) jako sposób spełnienia
głównego świadczenia przez pośrednika giełdowego

Pośrednik nie zaspakaja interesu prawnego klienta w wyniku oczeki-
wania na udzielenie dyspozycji. Pozostawanie w gotowości do przyjęcia dys-

34 Zob. S. Kümpel [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte,
H.-J. Lwowsky, München 1997, s. 2701 i nast.

35 Zob. K. Popiołek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa
2005, s. 58–59.
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pozycji trudno z tego względu zakwalifikować jako świadczenie pośrednika
giełdowego. O ile bezczynność agenta (i komisanta) oznacza naruszenie
powinności umownych36, to non facere pośrednika giełdowego nie oznacza
jeszcze niewykonania zobowiązania. Pośrednik giełdowy nie jest
samodzielny. Zawarcie umowy o pośrednictwo giełdowe nie zobowiązuje,
ani nie upoważnia pośrednika do działania dla klienta, głównie w zakresie
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Przepis art. 73 ust. 3 u.o.i.f.
zredagowany jest niewłaściwie (podobnie jak przepis art. 38b ust. 1 u.g.t.).
Oczekiwanie na dyspozycje klienta nie jest przejawem wykonywania zobo-
wiązania przez pośrednika giełdowego, w zakresie obowiązku spełnienia
głównego świadczenia.

7. Termin spełnienia głównego świadczenia

Dyspozycja powinna być przyjęta przez pośrednika niezwłocznie, czyli
właściwie natychmiast po udzieleniu, także w formie elektronicznej. Nato-
miast niezwłoczne złożenie (przyjęcie) przez pośrednika oferty zawarcia
umowy sprzedaży na giełdzie, z reguły zgodne z interesem klienta37, oznacza
zaadresowanie dyspozycji bez zbędnej zwłoki38, w braku zastrzeżenia – na
aktualną (trwającą) albo najbliższą sesję giełdową, chyba że czego innego
żąda klient kierując się swoim interesem39. Wymóg niezwłocznego spełnienia
świadczenia (w zakresie przyjęcia dyspozycji i nadania jej dalszego biegu)
jest jednak zrelatywizowany, albowiem klient nie może oczekiwać tego, że
pośrednik będzie czynny wyłącznie dla niego40.

Termin złożenia (przyjęcia) oferty zawarcia umowy sprzedaży na gieł-
dzie jest ograniczony tzw. czasem giełdowym. Czynność prawna dokonana
przed upływem albo po upływie czasu handlu giełdowego nie wykazuje atry-

36 Por. A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1976, s. 649.

37 Por. S. Kümpel, Bankrechts – Handbuch..., s. 2695.
38 Por. na tle stosunków bankowych przepis art. 16 ust. 2 pkt 1 prawa bankowego z 1989

roku oraz postanowienie SA w Katowicach z dnia 9 listopada 1993 roku, I ACz 891/93,
Wokanda 1994, nr 7.

39 M. Jung, B. Schleicher, dz. cyt., s. 229.
40 Por. M. Schön, Verhaltensregeln für Wertpapierdienstleistungunternehmen nach dem Zweiten

Finanzmarktförderunggesetz. Auswirkungen auf die Anlageberatung der Kreditinstitute, Hamburg
1997, s. 39; A. Chłopecki, Usługi maklerskie w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
Warszawa 1995, s. 81.
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butów zobowiązania giełdowego i nie odnosi skutków prawnych w obrocie
giełdowym. Dyspozycja klienta z reguły określa w jakim czasie, ewentualnie
na przestrzeni jakiego horyzontu czasowego, pośrednik powinien ją oznajmić
w obrocie giełdowym w postaci własnego oświadczenia woli.

Jednym z przejawów samodzielności pośrednika w zakresie spełnienia
świadczenia jest uprawnienie do określenia chwili zaadresowania dyspozycji
na giełdę (tzw. dyspozycja dyskrecjonalna). W granicach określonych treścią
takiej dyspozycji pośrednik może nawet zobowiązać się do uzyskania dla
klienta najlepszej ceny. Charakter prawny tej powinności nie jest jednak
ustalony w prawie polskim. Dalece bardziej wyrazisty kształt nadaje jej dok-
tryna anglosaska. Doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie
po najlepszej możliwej cenie jest traktowane jako obowiązek umowny
pośrednika giełdowego41.

41 Por. R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, dz. cyt., s. 217 oraz s. 231; N. S. Poser, Broker-
Dealer Law and Regulation, Boston–New York–Toronto–London 1995, s. 145. Zob. także
D. H. Bliesener, Aufsichtrechtliche Verhaltenspflichten..., s. 223 i nast.
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Handel zwiększa wartość wymienną wielu towarów, lub
w ogóle ją dopiero stwarza.

F. Tomanek,
Handel towarowy i pieniężny, jego organizacja i technika,

Lwów-Warszawa 1937, s. 9.

* * *

Ale w 1637 r. nie wiadomo z jakich powodów wybuchła
panika. Zaczęto zrywać umowy. Pokrzywdzeni udawali się
o nakaz egzekucji do sądów, lecz te odmówiły swojej posługi w
sprawach opartych na tak fantastycznym przedmiocie. (…).
Handlarze tulipanów zwoływali zgromadzenia publiczne
i pięknych mowach dowodzili, że ich towar zawsze ma i mieć
będzie niezachwianą wartość; dawano im oklaski.

T. Korzon,
Historya handlu w zarysie,

Warszawa 1914, s. 186–187.
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Rozdz ia ł  V

OBOWIĄZEK PROWADZENIA
RACHUNKU ROZLICZENIOWEGO KLIENTA

1. Uwagi wstępne

Obowiązek prowadzenia rachunku rozliczeniowego klienta (Börsenver-
rechnungskonto)1 stanowi podstawową powinność pośrednika giełdowego
w nowoczesnym zobowiązaniu pośredniczenia giełdowego. Bez tego nie by-
łoby możliwe wydanie klientowi korzyści uzyskanej przez pośrednika na pod-
stawie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Umowa sprzedaży giełdowej
opiewająca na walor zdematerializowany jest bowiem wykonywana przez wpis
na rachunek. Pośrednik prowadzi rachunek rozliczeniowy klienta po to, aże-
by skutki umowy sprzedaży zawartej na giełdzie przeszły do majątku klienta2.
Jurydyczna struktura giełdowej rachunkowości rozliczeniowej zapewnia na-
bycie waloru giełdowego w dobrej wierze3.

Obowiązek prowadzenia rachunku rozliczeniowego klienta zasługuje na
samodzielną analizę prawną. Dla uzyskania ogólnego obrazu tej powinności
należy skupić uwagę na kilku głównych wątkach.

1 Por. W. Gößmann [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte,
H.-J. Lwowsky, München 2001, s. 1730–1731; D. Neuman [w:] Zahlungsverkehr, red. K. Lan-
genbucher, W. Gößmann, S. Werner, München 2004, s. 350 i nast.

2 Por. K. Peters, Rechtliche Entwicklungsmöglichkeiten im Effektenbereich, Frankfurt am Main
1983, s. 14.

3 D. Einsele, Wertpapiere im elektronischen Bankgeschäft, WM 2001, nr 1, s. 12. Por. także
B. Skorek, Użytkowanie akcji (cz. I), Pr. Sp. 2004, nr 6, s. 44.
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Po pierwsze, wyłania się potrzeba zarysowania kształtu tzw. giełdowej
buchalterii rozliczeniowej. Właśnie w tym otoczeniu dochodzi do wykonania
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie oraz do przeniesienia na klienta tego,
co uzyskał pośrednik giełdowy, działając na podstawie dyspozycji klienta.

Po drugie, należy określić zależności jurydyczne pomiędzy umową o po-
średnictwo giełdowe a obowiązkiem prowadzenia rachunku rozliczeniowego
klienta. W typowych sytuacjach obowiązek prowadzenia rachunku spoczywa
na pośredniku giełdowym. Ustawodawca dopuszcza jednak prowadzenie
rachunku rozliczeniowego klienta przez osobę, która nie jest zobowiązana
w charakterze pośrednika giełdowego. Obowiązek prowadzenia rachunku roz-
liczeniowego klienta może więc wynikać z różnych źródeł (umów) i obciążać
różne osoby.

Po trzecie, pojawia się też problem reżimu prawnego rachunków rozli-
czeniowych prowadzonych przez pośrednika dla klienta. W prawie polskim
rachunek walorów giełdowych klienta oraz rachunek pieniężny klienta ure-
gulowane są bowiem w niejednolity sposób, co w pewnym stopniu utrudnia
nawet analizę treści stosunku rachunku rozliczeniowego.

Po czwarte, należy określić sytuację prawną klienta jako wierzyciela
pośrednika giełdowego, zobowiązanego do prowadzenia rachunku walorów
giełdowych oraz rachunku pieniężnego. Na tej podstawie będzie możliwe okre-
ślenie treści stosunku rachunku rozliczeniowego, a także zależności jurydycz-
nych pomiędzy rachunkiem walorów giełdowych oraz rachunkiem pieniężnym.

Po piąte, zostanie też scharakteryzowany obowiązek prowadzenia dzien-
nika przez pośrednika giełdowego. Obowiązek prowadzenia rachunku rozli-
czeniowego nawiązuje bowiem do obowiązku prowadzenia dziennika przez
dłużnika, zobowiązanego na podstawie niektórych typowych umów o świad-
czenie usług.

2. Pojęcie giełdowych rachunków rozliczeniowych

Na ustrój tzw. giełdowej buchalterii rozliczeniowej sensu largo składa
się ogół rachunków prowadzonych przez izbę rozliczeniową dla pośredników
giełdowych oraz rachunków prowadzonych przez pośredników giełdowych
dla klientów. Giełdowa buchalteria rozliczeniowa jest skonstruowana przy-
najmniej dwustopniowo4, co jest pewnym modelowym uproszczeniem, po-

4 Różne poziomy (stopnie, piętra) giełdowej buchalterii rozliczeniowej charakteryzują
np. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym (I), PPH 1995, nr 8,
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nieważ system rozliczeniowy może składać się z kilku lub nawet kilkunastu
szczebli5.

Na pierwszym poziomie giełdowej rachunkowości rozliczeniowej docho-
dzi do wykonania umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Giełdowa izba
rozliczeniowa prowadzi rachunki rozliczeniowe pośredników giełdowych.
Projekt nowelizacji z 2007 roku proklamuje pluralizm instytucji rozliczenio-
wych (zob. np. dodany art. 68a u.o.i.f.) oraz zapewnia członkom giełdy
możliwość wyboru izby rozliczeniowej (zob. dodany art. 18 ust. 1b u.o.i.f.).
Wpis na rachunek pośrednika jest dokonywany przez giełdową izbę rozlicze-
niową w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego sensu stricto. W praktyce
wykonanie umowy sprzedaży giełdowej przez izbę rozliczeniową jest okre-
ślane jako street-side settlement6. Rachunek rozliczeniowy walorów giełdowych
prowadzony przez izbę dla pośrednika giełdowego występuje de lege lata pod
nazwą konta depozytowego. Pojęcie konta depozytowego bywa przeciwsta-
wiane7 albo utożsamiane8 z pojęciem rachunku rozliczeniowego prowadzo-
nego przez izbę rozliczeniową dla pośrednika giełdowego. Należy jednak
przyjąć, że konto depozytowe jest rachunkiem9, chociaż nie jest ono rachun-
kiem z punktu widzenia gramatycznej wykładni przepisu art. 4 ust. 1 u.o.i.f.
(dawniej wg art. 9 ust. 2 p.o.p.w.; zob. także art. 3 pkt 21 u.o.i.f. wg pro-
jektu nowelizacji z 2007 roku).

Na drugim poziomie giełdowej rachunkowości rozliczeniowej dochodzi
do wydania klientowi korzyści uzyskanej przez pośrednika na podstawie
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie10. Pośrednik prowadzi rachunki rozli-
czeniowe klienta. Wpis dokonywany przez pośrednika na rachunek klienta

s. 24; R. Jurga, M. Michalski, Papiery wartościowe w obrocie masowym, Warszawa 1997, s. 48.
Niekiedy ustrój rachunków rozliczeniowych obrazuje się słowami „piramida umów depozyto-
wych” (tak D. Einsele, Wertpapierrecht als Schuldrecht. Funktionsverlust von Effektenurkunden im
internationalen Rechtsverkehr, Tübingen 1995, s. 30–31; tejże, Wertpapiere im elektronischen
Bankgeschäft, WM 2001, nr 1, s. 11).

5 A. W. Kawecki, Z problematyki kolizyjnoprawnej współczesnego obrotu papierami warto-
ściowymi [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 828.

6 D. Einsele, Wertpapierrecht als Schuldrecht..., s. 326.
7 Por. np. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003, s. 42–43.
8 Por. np. R. Biskup, Wtórny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne,

Bydgoszcz–Lublin 2003, s. 149 i nast.
9 „Liczba możliwych odmian stosunków rachunku nie jest pojęciowo ograniczona”

(S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
1976, s. 760).

10 Por. np. C. P. Claussen, Bank- und Börsenrecht, München 1996, s. 416.
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nie jest elementem składowym giełdowego cyklu rozliczeniowego sensu stricto.
W praktyce wydanie klientowi korzyści uzyskanej na podstawie umowy sprze-
daży giełdowej jest określane jako customer-side settlement11.

Dążenie do urzeczywistnienia postulatu zsynchronizowania obu cyklów
rozliczeniowych doprowadziło do zmodernizowania i rozbudowania jurydycz-
nej struktury buchalterii giełdowej12. Skutki umowy sprzedaży w majątku
klienta są odzwierciedlone także przez wpis dokonany przez pośrednika w tzw.
rejestrze operacyjnym oraz w rejestrze sesji13. W ten sposób został pomyślnie
przeprowadzony godny aprobaty i często ponawiany postulat wydania klien-
towi korzyści wynikających z umowy sprzedaży giełdowej niezwłocznie po
jej zawarciu przez pośrednika14. Wpis do rejestru ma skutek wpisu na rachu-
nek15. Oba rejestry są zresztą rachunkami, także w rozumieniu definicji usta-
wowej przewidzianej w przepisie art. 4 ust. 1 u.o.i.f., ponieważ pozwalają
na identyfikację osób, którym przysługują prawa.

W ujęciu przedmiotowym pośrednik prowadzi dwa rodzaje rachunków
rozliczeniowych klienta, a mianowicie rachunek rozliczeniowy walorów gieł-
dowych oraz rachunek rozliczeniowy pieniężny16. Funkcjonalne powiązanie
pomiędzy nimi polega na tym, że oba rachunki muszą być prowadzone jed-
nocześnie, niekoniecznie jednak przez tę samą osobę (rozłączny podmiotowy
charakter długu ze stosunku pośredniczenia i ze stosunku rachunku)17.
W szczególności, kompetencja do poprowadzenia rachunku rozliczeniowego
walorów giełdowych klienta może przysługiwać18 bankowi powierniczemu
bądź – bezpośrednio – izbie rozliczeniowej19.

11 D. Einsele, Wertpapierrecht als Schuldrecht..., s. 326.
12 Zob. A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 536 i nast.
13 Szerzej A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego..., s. 43–44.
14 Chociaż według M. Romanowskiego „rozwiązanie to razi sztucznością” (Prawo o publicz-

nym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, s. 167).
15 Podobnie M. Michalski, Zastaw na papierach wartościowych w obrocie tradycyjnym oraz

na papierach dopuszczonych do publicznego obrotu, Pr. Sp 2000, nr 1, s. 10.
16 W transkrypcji angielskiej: „margin account” oraz „cash account” (T. Berent, Wybrane

transakcje na rynku kapitałowym, BiK 1993, nr 12, s. 26).
17 Por. A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 523.
18 Na podstawie przepisu § 17 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.).
19 O dyskusji nad propozycją „wprowadzenia systemu, w którym zapisy na koncie depozy-

towym prowadzonym przez KDPW odzwierciedlałyby stan rachunku indywidualnego inwestora”
pisze A. Wacławik, Prawo obrotu papierami wartościowymi a integracja europejskich rynków
kapitałowych. Seminarium Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ i KDPW SA, PPH
2003, nr 6, s. 50. Zob. także W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych
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3. Giełdowy rachunek rozliczeniowy
a bankowy rachunek rozliczeniowy

Konstrukcja prawna giełdowych rachunków rozliczeniowych na drugim
(niższym) poziomie giełdowej buchalterii rozliczeniowej (na płaszczyźnie
pośrednik-klient) różni się nie tylko od konstrukcji rachunku bankowego, ale
nawet od konstrukcji bankowych rachunków rozliczeniowych.

W ramach obowiązku prowadzenia rachunku rozliczeniowego pośrednik
giełdowy nie przyjmuje na przechowanie walorów giełdowych, ani środków
pieniężnych klienta, lecz jedynie prowadzi ich ewidencję. Pośrednik jest zwol-
niony z obowiązku pieczy nad środkami pieniężnymi klienta20 oraz z obowiązku
ewidencjonowania praw pochodnych dla celów depozytowych. Zdemateriali-
zowane walory giełdowe są „zdeponowane” (wpisane) na rachunku (koncie)
depozytowym w izbie rozliczeniowej21, natomiast środki pieniężne klienta są
przechowywane przez bank rozliczeniowy22. Zadania depozytowe23 wykonywa-
ne są zatem na pierwszym poziomie giełdowej rachunkowości rozliczeniowej,
przy czym określenie sytuacji prawnej giełdowego banku rozliczeniowego oraz
jego powiązań z innymi uczestnikami giełdowych stosunków obligacyjnych
(np. z agentem rozrachunkowym wg przepisu art. 1 pkt 7 u.o.r.) wymagałoby
odrębnych rozważań.

Aspekt depozytowy obu rachunków prowadzonych przez pośrednika dla
klienta został zatem zdegradowany, kosztem wyeksponowania wątku rozli-
czeniowego bezgotówkowego. Zawarcie umowy o pośrednictwo giełdowe od
razu rozstrzyga to, że prowadzone będą rachunki rozliczeniowe oraz to, że
korzyść uzyskana przez pośrednika w stosunku zewnętrznym zostanie klien-
towi wydana przez wpis na rachunek. W umowie o pośrednictwo giełdowe

w Polsce. Wybrane problemy, Poznań 2002, s. 229; A. W. Kawecki, Z problematyki kolizyjno-
prawnej..., s. 827 oraz 829.

20 Inaczej L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów wartościowych. Zagadnienia
prawne, Warszawa 1996, s. 75; M. Romanowski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych
w świetle projektu nowelizacji ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(PrPapW), MoP 1997, nr 4, s. 151.

21 Zob. M. Świderska-Iwicka, Depozyt papierów wartościowych, PPH 1995, nr 9, s. 27–28.
22 Przepisy prawa bankowego zapewniają bankom całkowity monopol na przyjmowanie

depozytów pieniężnych (A. Janiak, Bank jako depozytariusz szczególnego rodzaju, PUG 2002,
nr 8, s. 14).

23 Zob. np. T. Frankiewicz, Publiczny pozagiełdowy rynek papierów wartościowych, Kraków
1998, s. 60; W. Przybylska-Kapuścińska (red.), dz. cyt., s. 229.
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nie można wyłączyć obowiązku dokonywania rozliczeń, chociaż obowiązek
prowadzenia rachunku rozliczeniowego przez pośrednika może zostać wyłą-
czony, jeżeli rachunek poprowadzi inna osoba. Jak się wydaje, w wypadku
wyłączenia obowiązku dokonywania rozliczeń umowa o pośrednictwo gieł-
dowe nie dochodzi do skutku. Obowiązek dokonywania rozliczeń nie jest
natomiast elementem przedmiotowo istotnym umowy rachunku bankowego24.

Giełdowe rachunki rozliczeniowe różnią się zatem od rachunków ban-
kowych nie tylko ze względu na osobę prowadzącego rachunek (pośrednik
giełdowy nie jest bankiem), ale również pod względem przedmiotowym.
Dlatego posługiwanie się terminem „giełdowe rachunki rozliczeniowe” znaj-
duje swoje uzasadnienie. Pomijając inne niebłahe względy25, już z tego
powodu nie mieszczą się one w ramach typologii rachunków bankowych
(art. 725 k.c.). Mamy więc do czynienia z samoistną kategorią rachunków,
które nie są rachunkami bankowymi.

4. Obowiązek prowadzenia rachunku rozliczeniowego
jako skutek zawarcia umowy o pośrednictwo giełdowe

Strony umowy o pośrednictwo giełdowe występują jednocześnie w roli
uczestników stosunku rachunku. O pośredniku można powiedzieć, że jest
„prowadzącym rachunek”, natomiast klienta określić mianem „dysponenta
rachunku”. Proponowana terminologia ma, oczywiście, charakter konwencjo-
nalny. W stosunku rachunku pośrednik jest dłużnikiem, natomiast klient
występuje w roli wierzyciela. Ten podstawowy w praktyce schemat ulega
modyfikacji, jeżeli rachunek walorów giełdowych klienta prowadzi inny pod-
miot (np. bank powierniczy albo – bezpośrednio – izba rozliczeniowa).

Świadczenie usług pośredniczenia giełdowego oraz prowadzenie rachun-
ku rozliczeniowego są to dwie odrębne czynności maklerskie (por. art. 69

24 Por. J. Pisuliński, Przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych przez banki, PB 1995, nr 3, s. 65;
W. Pyzioł, Umowy w zakresie czynności bankowych [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym,
red. S. Włodyka, Kraków 1994, s. 241; A. Rembieliński [w:] Kodeks cywilny z komentarzem,
t. II, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s 677; A. Janiak [w:] Prawo handlowe. Spółki handlowe.
Umowy gospodarcze, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2002, s. 804; L. Ogiegło [w:] Kodeks
cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 548.

25 Por. krytyczne uwagi nt. rodzajów rachunków bankowych i znaczenia przepisu art. 50
prawa bankowego zgłoszone przez J. Jackiewicza [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. W. Gó-
ralczyk jr., Warszawa 1999, s. 133. Zob. także na tle prawa bankowego z 1989 roku W. Pyzioł,
Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1997, s. 61 i nast.
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ust. 2 i 3 u.o.i.f., art. 69 ust. 2 i 4 u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji
z 2007 roku oraz art. 38 ust. 2 u.g.t.). Wyłania się zatem zagadnienie, w jaki
sposób powstaje zobowiązanie pośrednika giełdowego do prowadzenia
rachunku, które koncentruje się w pytaniu, czy obowiązek prowadzenia
rachunku rozliczeniowego jest konsekwencją zawarcia umowy o pośrednic-
two giełdowe, czy też raczej umowy giełdowego rachunku rozliczeniowego,
zawieranej samodzielnie obok umowy o pośrednictwo giełdowe. Ostatnie roz-
wiązanie mogą sugerować unormowania podustawowe w zakresie prowa-
dzenia działalności maklerskiej26 oraz przepis art. 38b ust. 6 in principio u.g.t.
Kwestia była również dyskutowana pod rządami ustawy z 1997 roku.

Według unormowań podustawowych oraz przepisu art. 38b ust. 2 u.g.t.
pośrednik prowadzi rachunek, którego źródłem nie jest umowa rachunku, lecz
umowa o pośrednictwo giełdowe. Nie ma więc podstaw do obrony tezy, jakoby
pośrednik zawierał ze swoim kontrahentem dwie umowy, a mianowicie umowę
o pośrednictwo giełdowe oraz – obok niej – umowę rachunku rozliczeniowego.
Należy raczej przyjąć, że obowiązek prowadzenia rachunku powstaje na pod-
stawie oświadczenia woli konstytutywnego dla stosunku pośredniczenia giełdo-
wego i w tej samej chwili27. Jak się wydaje, regulacje podustawowe oraz przepis
art. 38b ust. 6 in principio u.g.t. są zredagowane niewłaściwie.

Obowiązek prowadzenia rachunku stanowi element przedmiotowo
istotny umowy o pośrednictwo giełdowe, w wariancie zakładającym udział
pośrednika w zawieraniu na rzecz klienta umów sprzedaży opiewających na
walory zdematerializowane. Na tej podstawie należy przychylić się do
wniosku, że w braku zgodnych oświadczeń woli co do prowadzenia rachunku,
zobowiązanie pośredniczenia giełdowego obejmuje obowiązek prowadzenia
rachunku, jeżeli pośrednik będzie na podstawie dyspozycji klienta zawierał
na giełdzie umowy sprzedaży opiewające na walory zdematerializowane.

W giełdowym obrocie walorami zdematerializowanymi umowa o po-
średnictwo giełdowe obejmuje jednocześnie zobowiązanie pośrednika do pro-
wadzenia rachunku rozliczeniowego klienta28. Każda umowa sprzedaży w tym
sektorze obrotu giełdowego wykonywana jest bowiem przez wpis na rachu-
nek. Natomiast w giełdowym obrocie towarowym umowa o pośrednictwo
giełdowe może występować w dwóch wariantach ze względu na sposób

26 Zob. przepis § 24 pkt 1 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.) – dawniej
przepis § 28 pkt 1 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (p.o.p.w.) – oraz przepis § 7
pkt 1 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.g.t.).

27 Trafnie A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 523.
28 A. Chłopecki, tamże, s. 523.
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wykonywania umowy sprzedaży zawartej na giełdzie: w wariancie z obo-
wiązkiem prowadzenia rachunku oraz w wariancie bez obowiązku prowa-
dzenia rachunku (np. w obrocie energią i rzeczami ruchomymi).

Wygaśnięcie stosunku pośredniczenia giełdowego pociąga za sobą
wygaśnięcie obowiązku prowadzenia rachunku, gdyż upada podstawa oraz
cel prowadzenia rachunku. Można jednak zaobserwować wyjątki od tej reguły.
Rozłączny podmiotowy charakter długu ze stosunku pośredniczenia i ze
stosunku rachunku rozliczeniowego ma swoje potwierdzenie normatywne29.
De lege lata rachunek rozliczeniowy może prowadzić inna osoba, niż pośrednik
giełdowy30. Jeżeli zatem pośrednik jest związany z klientem jednocześnie
stosunkiem pośredniczenia giełdowego oraz stosunkiem rachunku (sytuacja
typowa), to przed stronami otwierają się dwie możliwości.

Po pierwsze, jeżeli wygaśnie stosunek rachunku z dotychczasowym dłuż-
nikiem, to stosunek pośredniczenia giełdowego może pozostawać w kształcie
niezmienionym. Rachunek klienta poprowadzi wówczas inna osoba (np. bank
powierniczy).

Po drugie, jeżeli wygaśnie stosunek pośredniczenia giełdowego z do-
tychczasowym dłużnikiem, to stosunek rachunku rozliczeniowego może
pozostawać w kształcie niezmienionym. W rolę pośrednika giełdowego może
wówczas wcielić się inna osoba, a dotychczasowy pośrednik będzie pełnił
rolę banku powierniczego (o ile spełnia niezbędne wymagania ustawowe).

5. Regulacja prawna rachunku walorów giełdowych
oraz rachunku pieniężnego klienta

W prawie polskim rachunek walorów giełdowych prowadzony przez
pośrednika dla klienta nie jest uregulowany (nawet przez odesłanie). Przy-
czynia się to do intensywnego rozwoju autonomicznego normotwórstwa gieł-
dowego oraz rozwiązań podsuwanych przez pośredników w tym zakresie.
Odesłania ustawowe (art. 73 ust. 6 u.o.i.f.; art. 73 ust. 5 u.o.i.f. w świetle
projektu nowelizacji z 2007 roku; art. 38b ust. 6 u.g.t.) dotyczą tylko ra-
chunku pieniężnego prowadzonego przez pośrednika dla klienta. W poszuki-

29 Przepis § 17 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.). Zob. także przepis
art. 73 ust. 3 u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku.

30 Por. także A. Chłopecki, Prawo o publicznym obrocie..., s. 523; D. Szańca, Potwierdzenie
transakcji nabycia papierów wartościowych w publicznym obrocie. Określenie konstrukcji prawnej,
TPP 2002, nr 1–2, s. 119.
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waniu charakterystycznych cech jurydycznych rachunku walorów giełdowych
należy zatem sięgnąć do regulacji przedmiotowo najbliższych. W kręgu unor-
mowań stosowanych przez analogię znajdują się przede wszystkim przepisy
kodeksu cywilnego o umowie rachunku bankowego (art. 725 i nast.) oraz
regulacje obowiązujące w zakresie obrotu instrumentami finansowymi (głów-
nie u.o.i.f.). Doniosłą rolę na etapie interpretacji rachunku walorów gieł-
dowych prowadzonego przez pośrednika dla klienta odgrywają poglądy
doktrynalne.

Aktualne unormowania przewidują natomiast regulację rachunku pie-
niężnego. Rozwiązania prawne na poziomie ustawowym są niejednolite,
chociaż przewidują odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego o umowie
rachunku bankowego. Według przepisu art. 73 ust. 6 u.o.i.f. przepisy o umo-
wie rachunku bankowego stosuje się odpowiednio do rachunku pieniężnego.
Natomiast według przepisu art. 38b ust. 6 u.g.t. przepisy o umowie rachunku
bankowego stosuje się odpowiednio do umowy o prowadzenie rachunku
pieniężnego. Jak się wydaje, odnotowana rozbieżność językowa nie ma
wpływu na wyniki wykładni tych unormowań (jako lapsus) i można przyjąć,
że obie konstrukcje są analogiczne. Należy zatem rozstrzygnąć, jaki jest za-
kres zastosowania przepisów o umowie rachunku bankowego w odniesieniu
do rachunku pieniężnego, prowadzonego przez pośrednika dla klienta. Z oma-
wianą kwestią wiążą się pewne wątpliwości.

Przede wszystkim należy podkreślić to, że pośrednik giełdowy nie wy-
konywa czynności bankowych depozytowych w odniesieniu do znaków pie-
niężnych (czynność bankowa sensu stricto). Środki pieniężne klienta są zgro-
madzone w instytucji bankowej wskazanej przez pośrednika, pełniącej rolę
giełdowego banku rozliczeniowego i powiązanej obligacyjnie z agentem roz-
rachunkowym. W części poświęconej czynnościom depozytowym przepisy k.c.
(oraz prawa bankowego) nie znajdują więc zastosowania do rachunku pie-
niężnego prowadzonego przez pośrednika dla klienta.

Z tego powodu należałoby przyjąć, iż przepisy art. 73 ust. 6 u.o.i.f.
oraz art. 38b ust. 6 u.g.t. nawiązują wyłącznie do aspektu rozliczeniowego
umowy rachunku bankowego. Jednakże kodeks cywilny nie zawiera regulacji
prawnej rozliczeń dokonywanych z wykorzystaniem rachunku bankowego.
Kodeks cywilny przewiduje jedynie obowiązek prowadzenia rozliczeń, który
jest wprawdzie istotnym elementem zobowiązania pośredniczenia giełdowe-
go, lecz ubocznym, jeżeli chodzi o zobowiązanie instytucji bankowej.

Należałoby więc zastanowić się nad ewentualnością odpowiedniego sto-
sowania do rozliczeń giełdowych przepisów art. art. 63–68 prawa bankowego,
poświęconych bankowym rozliczeniom pieniężnym. Jednakże przepisy prawa
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bankowego znalazłyby zastosowanie do giełdowych rozliczeń pieniężnych
dopiero wówczas, gdyby interpretacja przepisu art. 733 k.c. doprowadziła do
wniosku, że instytucja bankowa jest uczestnikiem giełdowego cyklu rozlicze-
niowego sensu stricto. Tak jednak nie jest. Uczestnikami rozliczeń giełdowych
są giełdowa izba rozliczeniowa oraz członkowie giełdowej izby rozliczenio-
wej (głównie członkowie giełdy, w tym m.in. pośrednicy). Natomiast klient
nie jest uczestnikiem cyklu rozliczeniowego sensu stricto, uregulowanego
w przepisie art. 7 ust. 2 u.o.i.f., ponieważ nie jest stroną umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie. Dlatego też przepis art. 733 k.c. nie znajduje zastoso-
wania w zakresie stosunku rachunku pieniężnego z udziałem pośrednika
i klienta. Nie ma podstaw do rozciągnięcia stosowania przepisu art. 733 k.c.
na uczestników giełdowych rozliczeń pieniężnych.

Taka wykładnia ma doniosłe skutki. Prawo bankowe nie jest źródłem
prawa dla giełdowych rozliczeń pieniężnych31, lecz co najwyżej modelem
konstrukcyjno-prawnym. Ponadto rachunek rozliczeniowy pieniężny, prowa-
dzony przez pośrednika dla klienta, nie jest rachunkiem bankowym w rozu-
mieniu przepisu art. 725 k.c.

Na podstawie wyrażonych zapatrywań można sformułować następujący
wniosek. Okazuje się, że przewidziane w przepisach art. 73 ust. 6 u.o.i.f.
oraz art. 38b ust. 6 u.g.t. odesłania do kodeksu cywilnego w zakresie ra-
chunku pieniężnego klienta są bezprzedmiotowe. Kodeks cywilny nie wspo-
mina bowiem, nawet w sposób ogólny, o podstawie wpisu na rachunek wie-
rzyciela, o charakterze prawnym wpisu oraz o kwalifikacji prawnej skutków
wpisu. Tylko te trzy aspekty giełdowych rozliczeń pieniężnych mogłyby wzo-
rować się na rozwiązaniach kodeksu cywilnego o umowie rachunku banko-
wego, gdyż regulacja k.c. w zakresie czynności depozytowych oraz dokony-
wania rozliczeń nie znajduje zastosowania na tle rachunku pieniężnego pro-
wadzonego dla klienta.

Treść zobowiązania do prowadzenia rachunku pieniężnego klienta
można zatem określić jedynie w oparciu o poglądy doktryny (bankowej i gieł-
dowej) na temat rozliczeń bezgotówkowych. Obowiązujące uregulowania
ustawowe nie stwarzają bowiem podstawy normatywnej dla określenia treści
zobowiązania do prowadzenia rachunku pieniężnego klienta. Aktualne ujęcie
językowe odesłania (zredagowanego, jak się wydaje, niewłaściwie) prowadzi
do tego, że przepisy k.c. na temat rachunku bankowego nie mogą być sto-
sowane nawet w drodze analogii.

31 Inaczej A. Chłopecki, tamże, s. 520.
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Przepisy art. 73 ust. 6 u.o.i.f. oraz art. 38b ust. 6 u.g.t. wyłączają
uprawnienie pośrednika do czasowego obracania wolnymi środkami pienięż-
nymi klienta. Prezentowane ograniczenie ustawowe opiera się na pewnym
uproszczeniu, dlatego również i ta kwestia wymaga wyjaśnienia.

Pośrednik nie obraca czasowo wolnymi środkami pieniężnymi klienta,
ponieważ nie przyjmuje ich na przechowanie jako bank32. Instytucja banko-
wa, w której zgromadzono środki pieniężne klienta, może oczywiście dyspo-
nować tymi środkami. Pojęcie „wolnych środków pieniężnych” wykazuje bo-
wiem różną treść, jeżeli rozpatrujemy sytuację prawną banku oraz pośredni-
ka giełdowego w rolach takiego dysponenta33.

Ograniczenie przewidziane w przepisach art. 73 ust. 6 u.o.i.f. oraz
art. 38b ust. 6 u.g.t. należy zatem rozpatrywać w kontekście przepisu
art. 741 k.c. Nieuprawnione rozporządzenie przez pośrednika udzielonym jemu
pokryciem bądź uzyskanymi dla klienta środkami pieniężnymi stanowi naru-
szenie stosunku pośredniczenia34, lecz nie stosunku rachunku. Z tego powo-
du nie mają uzasadnienia przewidziane w przepisach art. 73 ust. 6 u.o.i.f.
oraz art. 38b ust. 6 u.g.t. wyłączenia w zakresie uprawnienia pośrednika do
czasowego obracania wolnymi środkami pieniężnymi klienta. Bez względu
bowiem na odmienną sugestię ustawodawcy, pośrednik giełdowy nie może
wykonywać tego tradycyjnego uprawnienia instytucji bankowych w odniesie-
niu do środków pieniężnych klienta, ponieważ nie dysponuje nimi jako bank.
Należy to uwzględnić na etapie stosowania przepisów art. 73 ust. 6 u.o.i.f.
oraz art. 38b ust. 6 u.g.t.

6. Rachunek walorów giełdowych klienta

A. Swoboda dysponowania saldem rachunku
i jej dopuszczalne ograniczenia

Podstawową treść stosunku giełdowego rachunku rozliczeniowego moż-
na określić w kontekście modelowych rozwiązań konstrukcyjnych umowy

32 Przeciwny pogląd wyrażono (de lege derogata) w interpretacji Biura Prawnego Urzędu
Komisji Papierów Wartościowych, Pismo z dnia 10 kwietnia 1996 roku nr PP/024/63/144/96,
Glosa 1996, nr 6, s. 24.

33 Zob. w zakresie prawa bankowego S. Buczkowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2,
Warszawa 1972, s. 1530; Z. Osada, Umowy bankowe, Warszawa 1999, s. 16; L. Ogiegło [w:]
Kodeks cywilny..., s. 555.

34 Szerzej K. Zacharzewski, Glosa do wyroku SN z dnia 20 maja 2005, III CK 661/04,
Prz. Sąd. 2007, nr 9, s. 130 i nast.
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rachunku bankowego. Swoboda dysponowania saldem rachunku walorów
giełdowych (art. 726 k.c.) jest zatem wiodącym wyznacznikiem pozycji praw-
nej klienta w stosunku rachunku rozliczeniowego. Dokonanie wpisu na ra-
chunek walorów giełdowych czyni z klienta podmiot prawa wpisanego na
rachunek. Klient może tym prawem rozporządzać. Ze względu na to, że gieł-
dowy walor zdematerializowany nie istnieje w sensie jurydycznym poza ustro-
jem giełdowej buchalterii rozliczeniowej, to swoboda dysponowania prawem
podmiotowym wpisanym na rachunek polega na wykonywaniu uprawnienia
do rozporządzania (do dalszego zbywania). Klient rozporządza walorami
giełdowymi samodzielnie (bez asygnaty pośrednika) do wysokości salda ra-
chunku i w dowolnym czasie.

De facto możliwość nieskrępowanego zbywania waloru giełdowego
wpisanego na rachunek podlega jednak pewnym ograniczeniom. Prawo pod-
miotowe odzwierciedlone przez wpis na rachunek walorów giełdowych
w zasadzie nie może zostać zbyte na rzecz innej, imiennie wytypowanej przez
klienta osoby, uczestniczącej w kontraktowaniu giełdowym, ani – w postaci
zindywidualizowanej – zostać przeniesione na imiennie wskazaną osobę
trzecią, nie uczestniczącą w obrocie giełdowym.

Ograniczenia dysponowania saldem rachunku walorów giełdowych
wiążą się także z wymogiem ustanowienia tzw. pokrycia rozliczeniowego35.
Z chwilą udzielenia dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie do-
chodzi do ustanowienia umownego ograniczenia dysponowania saldem ra-
chunku (tzw. blokada rachunku). Ze względu na blokadę pokrycia klient nie
może wielokrotnie zbyć tego samego prawa podmiotowego oraz spowodo-
wać, że jego majątek nie ulegnie zmniejszeniu po zawarciu przez pośrednika
umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym. Uzasadnienie takiego ograni-
czenia wiąże się z potrzebą respektowania postulatu zabezpieczenia wierzy-
telności pośrednika względem klienta. Substrat tego zabezpieczenia (saldo
rachunku klienta w całości albo w części) umacnia roszczenie pośrednika
względem klienta, które powstaje po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie.
Skutki czynności dokonanych przez zastępcę giełdowego nie zatrzymują się
w jego majątku, lecz odnoszą się do sfery prawnej klienta. Ustanowienie
umownego ograniczenia dysponowania saldem ułatwia zatem pośrednikowi
dochodzenie roszczeń od klienta.

35 Pojęcie „pokrycia zleceń” przewidują m.in. przepisy 7 pkt 3 rozporządzenia w sprawie
trybu i warunków (u.o.i.f.) – dawniej przepis § 8 pkt 3 rozporządzenia w sprawie trybu
i warunków (p.o.p.w.) – oraz przepis § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków
(u.g.t.).
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B. Obowiązek dokonywania wpisów na rachunek rozliczeniowy klienta

Pośrednik giełdowy jest zobowiązany w zakresie dokonywania wpisów
na rachunek rozliczeniowy klienta. Omawiana powinność koresponduje
z obowiązkiem spełnienia głównego świadczenia wynikającego z umowy
o pośrednictwo giełdowe oraz z obowiązkiem wydania klientowi korzyści uzy-
skanej na podstawie umowy sprzedaży zawartej z dyspozycji klienta.
Obowiązek dokonania wpisu na rachunek klienta aktualizuje się nie tylko jako
skutek udzielenia dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, ale rów-
nież na tle innych dyspozycji klienta (np. dyspozycji przeniesienia walorów
na inny rachunek). Ponadto uprawnienie pośrednika do dokonania wpisu na
rachunek klienta może wynikać z innego źródła, niż dyspozycja klienta
(np. w postępowaniu skarbowym przeciwko klientowi). Pośrednik jest zobo-
wiązany prawidłowo i terminowo ewidencjonować zdarzenia na rachunku36.

Zakres obowiązku dokonywania wpisów na rachunek walorów giełdo-
wych klienta wykazuje daleko posuniętą analogię względem unormowania
umowy rachunku bankowego. Roszczenie o zarejestrowanie zbytej (nabytej)
wierzytelności wynika z szerzej pojętej istoty stosunku rachunku. Klient może
ponadto domagać się od pośrednika, aby ten doprowadził do skorygowania
błędnych wpisów.

C. Regulacja prawna skutków wpisu na rachunek
walorów giełdowych klienta

Przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego nie określają skut-
ków wpisu na rachunek bankowy. Kwalifikacja prawna skutków wpisu na
rachunek walorów giełdowych klienta mogłaby opierać się na ukształtowa-
nych poglądach doktrynalnych w zakresie następstw dokonania wpisu na
rachunek bankowy. Jednakże skutki wpisu dokonanego na niektóre rachunki
prowadzone w ramach giełdowej buchalterii rozliczeniowej są określone na
płaszczyźnie ustawowej. Rozwiązania normatywne oraz zapatrywania dok-
trynalne w zakresie umowy rachunku bankowego mogą być adaptowane na
grunt giełdowy – ale z uwzględnieniem aktualnej regulacji normatywnej.

Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. określa następstwa wpisu dokonanego na
rachunek rozliczeniowy pośrednika prowadzony przez giełdową izbę rozli-

36 T. Czech, Glosa do wyroku SN z dnia 16 lipca 2003 roku, V CK 24/02, PB 2004, nr 11,
s 39.
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czeniową. Dlatego omawiana regulacja nie ma bezpośredniego zastosowania
w odniesieniu do rachunku rozliczeniowego prowadzonego przez pośrednika
dla klienta. Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. nie jest zaadresowany do klienta,
ponieważ klient nie jest stroną umowy sprzedaży zawartej na giełdzie37.

Istotnym novum regulacji przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. (a wcześniej
przepisu art. 7 ust. 3 p.o.p.w.) jest niewątpliwie ustanowienie zasady mate-
rialnych skutków wpisu na rachunek rozliczeniowy pośrednika38, aczkolwiek
w ograniczonym zakresie przedmiotowym, bo tylko na rachunek walorów
giełdowych pośrednika. Transponując to rozwiązanie na grunt rachunku pro-
wadzonego przez pośrednika dla klienta należałoby przyjąć, że skutki wpisu
na rachunek klienta pokrywają się ze skutkami wpisu na rachunek pośrednika.
Takie podobieństwo spotyka się jednak z istotnym ograniczeniem przedmio-
towym. Zakres ewentualnego analogicznego zastosowania omawianej regulacji
może odnosić się bowiem do rachunku walorów giełdowych klienta, ale nie
obejmuje już rachunku pieniężnego klienta.

Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. nie jest adresowany do klienta. Dlatego
skutki wpisu na rachunek walorów giełdowych prowadzony przez pośredni-
ka dla klienta mogą zostać ukształtowane inaczej, niż to przewiduje oma-
wiana wypowiedź normatywna w odniesieniu do skutków wpisu na rachu-
nek pośrednika prowadzony przez izbę rozliczeniową. Decyduje w tej mierze
konsensus osiągnięty pomiędzy pośrednikiem i klientem w ramach umowy
o pośrednictwo giełdowe. W szczególności, konsekwencje wpisu na rachunek
walorów giełdowych klienta mogą zostać ukształtowane w taki sposób, że
dokonanie wpisu nie pociągnie za sobą skutku materialnego w zakresie roz-
porządzającym. Na przykład wraz z dokonaniem wpisu uznaniowego na
rachunek walorów giełdowych klient nie uzyska uprawnienia do obciążania
rachunku, dopóki nie zwolni pośrednika z zaciągniętych zobowiązań. W ten
sposób uprawnienie klienta do rozporządzania walorami giełdowymi wpisa-
nymi na rachunek zostanie ograniczone (ex contractu).

D. Informacja o saldzie rachunku oraz potwierdzenie salda

Regulacja kodeksowa umowy rachunku bankowego tłumaczy obowią-
zek udzielania dysponentowi giełdowego rachunku rozliczeniowego informa-
cji o każdej zmianie stanu rachunku, również z ustaleniem salda. Tej treści

37 Zob. rozdział XIV.
38 Zob. rozdział XVII.
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powinność wynika, jak się wydaje, z przepisu art. 728 § 1 k.c. i korespondu-
je z unormowaniem przepisu art. 740 k.c. Z tego względu nie są potrzebne
obszerniejsze uwagi na ten temat. Wystarczy jedynie nadmienić, że obowią-
zek udzielania informacji przez prowadzącego rachunek poddaje się adapta-
cji na potrzeby stron39. W stosunkach giełdowych obowiązek udzielania in-
formacji o każdej zmianie stanu rachunku powinien być raczej respektowany
ściśle, nawet w zakresie umów o pośrednictwo, które zostały zawarte na
czas oznaczony40. Przemawia za tym w głównej mierze postulat udostępnie-
nia klientowi aktualnej informacji na temat wysokości salda na rachunku
rozliczeniowym41. W obrocie prawami pochodnymi w wypadku zmniejszenia
się rozmiarów tzw. depozytu zabezpieczającego (w wyniku reorientacji kursu
giełdowego) do poziomu niewystarczającego na zaspokojenie roszczeń po-
średnika, klient powinien powziąć informację o tym niekorzystnym fakcie.

Interesowi klienta czyni zadość udzielenie informacji o każdej zmianie
salda rachunku. Informacja powinna być udostępniona klientowi niezwłocznie
po wystąpieniu zmiany w stanie rachunku. Analogiczny postulat zgłoszono
w doktrynie common law42.

Potwierdzenie salda rachunku walorów giełdowych (art. 728 § 3 k.c.)
odnosi skutek tylko w zakresie tego rachunku. Potwierdzenie stanu rachun-
ku walorów giełdowych nie ma wpływu na położenie klienta w związku
z wierzytelnościami uzewnętrznionymi przez wpis na rachunek pieniężny.
Charakter prawny wskazanej powinności dysponenta rachunku bankowego
nie został jednak przekonywająco wyjaśniony w nauce prawa giełdowego.
Podtrzymywana jest opinia nakładająca na klienta wymóg bezzwłocznego no-
tyfikowania o rozbieżnościach i podniesienia ewentualnych zarzutów43.
W doktrynie bywa również eksponowany obowiązek klienta domagania się
informacji o saldzie rachunku, w wypadku nieotrzymania tej informa-
cji w spodziewanym (umówionym) terminie44. Nie wydaje się jednak, aby

39 Por. W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego..., s. 117–118.
40 Por. na tle przepisu art. 728 k.c. (przed nowelizacją) L. Ogiegło, dz. cyt., s. 321.
41 Por. K.-H. Bilitza, Erfolgreich spekulieren mit Aktien- und Rentenoptionen, Landsberg 1987,

s. 186; N. S. Poser, Broker-Dealer Law and Regulation, Boston–New York–Toronto–London 1995,
s. 165; S. Kümpel [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte,
H.-J. Lwowsky, München 1997, s. 2699; M. Jung, B. Schleicher, Finanzdienstleiser und Wertpa-
pierhandelbanken – Aufsichtrechtliche Regelungen, Berlin 2001, s. 221.

42 A. R. Henshaw, Derivatives litigation issues [w:] Derivative Investment Law, red. E. J. Swan,
London 1995, s. 161.

43 S. Kümpel [w:] Bankrechts – Handbuch..., s. 2704.
44 S. Kümpel, tamże, s. 2704.
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w wyniku zaniedbania przedstawionym aktom staranności klient tracił za-
rzuty do pośrednika45.

7. Próba określenia charakteru prawnego
rachunku walorów giełdowych
prowadzonego przez pośrednika dla klienta

Zarysowana charakterystyka rachunku walorów giełdowych prowadzo-
nego przez pośrednika dla klienta pozwala na poczynienie kilku uogólnień.

Rachunek walorów giełdowych nie jest typem samoistnego rachunku
depozytowego46. Pośrednik giełdowy rejestruje na nim składniki majątku
klienta, uzyskane w inny sposób, niż od klienta. Klienta nie można trakto-
wać jako deponenta walorów giełdowych. Prawo podmiotowe zarejestrowa-
ne na rachunku walorów giełdowych pochodzi bowiem z reguły z pierwszej
umowy sprzedaży zawartej na podstawie dyspozycji klienta, przy czym klient
udzielił dyspozycji nabycia. Nie istnieje obowiązek zwrotu depozytu na żąda-
nie wierzyciela, a wpis na rachunek z punktu widzenia klienta jest dopiero
sposobem wykazania legitymacji do nabytego prawa podmiotowego.

Walor zdematerializowany nie istnieje w sensie jurydycznym poza ustro-
jem giełdowej buchalterii rozliczeniowej. Dokonanie wpisu na rachunek ozna-
cza zmaterializowanie się tego prawa, właśnie pod postacią wpisu na rachu-
nek. Dematerializacja oznacza jedynie zmianę sposobu utrwalenia prawa47.
Niewątpliwie, walor giełdowy uzyskuje tzw. nośnik, tyle że w postaci wpisu48.
W rzeczywistości ta zdolność legitymacyjna wpisu na rachunek walorów gieł-
dowych49 ma również istotne znaczenie dla pośrednika, gdyż legitymuje
go w zakresie dochodzenia roszczeń od klienta. Cecha ta jest zresztą godna

45 Por. D. Rogoń, Problemy związane z wpisem na rachunek bankowy, PB 2003, nr 4, s. 98–99.
46 Por. na tle rachunku bankowego M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie

polskim, Toruń 1989, s. 181.
47 Z. Świderski, Przeniesienie praw z akcji w obrocie publicznym, ZNWSGK w Kutnie, t. I,

Kutno 2001, s. 111.
48 M. Michalski kwestionuje znaczenie zapisu komputerowego jako nośnika prawa (Obrót

listami zastawnymi w świetle prawa polskiego, PB 2000, nr 3, s. 65).
49 Zob. Cz. Żuławska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. II, Warszawa 1999,

s. 617–618; M. Bączyk [w:] Papiery wartościowe, Kraków 2000, s. 46; tenże, Poręczenia i gwarancje
udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Komentarz do ustawy z 8 maja 1997 r.,
Warszawa 1998, s. 72. Na tle p.o.p.w.f.p. z 1991 roku zob. L. Sobolewski, Przenoszenie praw
z papierów wartościowych według nowego Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
– artykuł polemiczny, MoP 1997, nr 8, s. 309. Na tle przepisu art. 7 ust. 2 p.o.p.w. z 1997 roku
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podkreślenia, ponieważ zapewnia niezakłócone wykonywanie zobowiązań przez
klientów. Wynika to z obowiązkowego, scentralizowanego deponowania
walorów zdematerializowanych na rachunkach (kontach) depozytowych prowa-
dzonych przez giełdową izbę rozliczeniową. Rachunek walorów giełdowych
prowadzony przez pośrednika dla klienta stanowi wycinek systemu depozyto-
wego. Wiarygodność systemu depozytowego opiera się na założeniu, że istnieje
wypłacalny dłużnik z wierzytelności wpisanej na rachunek50. Takim wypła-
calnym dłużnikiem jest izba rozliczeniowa, powiązana stosunkami obligacyj-
nymi z wypłacalnymi dłużnikami (pośrednikami giełdowymi) oraz ich klientami.

Ponieważ rachunek prowadzony dla klienta wykazuje pewne cechy
rachunku depozytowego, uzupełnionego o obowiązek informowania o jego
stanie, można wysunąć twierdzenie, że jest postacią rachunku sztuk51, wkom-
ponowanego w ustrój giełdowych rachunków rozliczeniowych52.

8. Rachunek pieniężny prowadzony dla klienta

Zakres długu pośrednika prowadzącego rachunek pieniężny klienta
pokrywa się w dużej mierze z zestawieniem powinności pośrednika prowa-
dzącego rachunek walorów giełdowych. Treść obu stosunków jest w znacz-
nej mierze analogiczna, a uwagi zaprezentowane powyżej zachowują swoją
aktualność. Wystarczy uwypuklić jedynie charakterystyczne problemy, zwią-
zane z prowadzeniem rachunku pieniężnego dla klienta. Jak się wydaje,

zob. M. Michalski, Legitymacja akcjonariusza w obrocie tradycyjnym oraz w publicznym obrocie papie-
rami wartościowymi, Pr. Sp. 1999, nr 5, s. 15; tenże, Szczególna regulacja odnosząca się do akcji
jako przedmiotu publicznego obrotu, Glosa 2000, nr 1, s. 12; tenże, Obrót listami zastawnymi w świetle
prawa polskiego, PB 2000, nr 3, s. 65; A. Zapała, Pożyczanie papierów wartościowych w celu ich
sprzedaży, PPW 2000, nr 2, s. 12–13; R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicznym obrocie
papierami wartościowymi, Warszawa 2000, s. 436; M. Romanowski, Wpływ dematerializacji papie-
rów wartościowych na podstawowe konstrukcje prawa papierów wartościowych, PiP 1999, z. 10, s. 46;
A. Wacławik, Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Kraków 2002, s 54. Doktryna niemiecka
odróżnia skutek legitymacyjny posiadania dokumentowego papieru wartościowego oraz wynikający
z wpisu na rachunek walorów bezdokumentowych. Zob. U. Brink, Rechtsbeziehungen und Rechtsüber-
tragung im nationalen und internationalen Effektengiroverkehr, Berlin 1976, s. 67 i nast.

50 Por. A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 533; L. Sobolewski [w:] Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, s. 983.

51 Zob. Z. Żabiński, Rozwój podstaw prawa obrotu pieniężnego i czynności bankowych,
SC 1988, t. XXXIV, s. 67; S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–
–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 762.

52 „Liczba możliwych odmian stosunków rachunku nie jest pojęciowo ograniczona”
(S. Grzybowski, dz. cyt., s. 760).
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najciekawsza kwestia wiąże się z ograniczeniami swobody klienta w zakresie
dysponowania środkami pieniężnymi, odzwierciedlonymi przez wpis na ra-
chunek pieniężny prowadzony przez pośrednika giełdowego.

Pośrednik powinien zwolnić środki pieniężne przypadające dla klienta
i niewykorzystywane w aktualnym momencie na potrzeby rozliczeń. Pomiędzy
pośrednikiem i klientem nie powstaje stosunek depozytu nieprawidłowego
(art. 845 k.c.). Uprawnienie do rozporządzania środkami klienta przysługuje
pośrednikowi dopiero po udzieleniu przez klienta dyspozycji zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie i zgodnie z jej treścią.

Przysługujące pośrednikowi uprawnienie do rozporządzania wygasa,
jeżeli środki pieniężne klienta w aktualnym momencie nie są wykorzystywane
dla celów rozliczeniowych. Od tej chwili klient może w zasadzie swobodnie
dysponować swymi środkami pieniężnymi na potrzeby nabycia nowych
walorów. Praktyczne ograniczenia wiążą się zaś z uzyskaniem wypłaty (bez-
gotówkowej albo gotówkowej). Klient nie pozostaje w stosunku rachunku
z giełdowym bankiem rozliczeniowym oraz z powiązanym z nim agentem
rozrachunkowym. Klient nie może więc samodzielnie wystąpić do banku roz-
liczeniowego o zwrot (wypłatę) środków pieniężnych, wpisanych na jego
rachunek prowadzony przez pośrednika. Na podstawie dyspozycji wypłaty
udzielonej przez klienta, pośrednik adresuje dyspozycję wypłaty do banku roz-
liczeniowego. Niewykonanie udzielonej przez klienta dyspozycji zwolnienia
środków pieniężnych („wolnych środków pieniężnych”) przypomina odmowę
banku zwrotu środków pieniężnych na żądanie deponenta (art. 726 k.c.).

Występowanie prezentowanych współzależności pomiędzy trzema oso-
bami z całą pewnością nie pozwala na obronę zapatrywania, iż pośrednik
i jego klient są współposiadaczami rachunku wspólnego łącznego, prowadzo-
nego przez bank rozliczeniowy. W wypadku ewentualnej upadłości banku
rozliczeniowego, klient mógłby – na podstawie przepisu art. 474 k.c. w związ-
ku z przepisem art. 738 § 2 k.c. – domagać się, łącznie od banku rozlicze-
niowego i od pośrednika, zwrotu środków pieniężnych, w wyniku czego
doprowadzi do wyłączenia ich z masy upadłości (art. 70 p.u.n.)53. Konstruk-
cja prawna rachunku wspólnego łącznego nie uwzględnia zmiany sytuacji
prawnej jednego z wierzycieli rachunku (pośrednik jako wierzyciel banku
rozliczeniowego) w dłużnika (pośrednik jako dłużnik klienta). Szczegółowa
analiza cyklu rozliczeniowego pieniężnego związanego z żądaniem wypłaty
gotówkowej wymagałaby poszerzonych rozważań.

53 Zob. także D. Wyszyński, Upadłość biura maklerskiego – kontrowersje i wątpliwości,
Pr. Sp. 1997, nr 7, s. 57; R. Sasiak, Bankowe przedsiębiorstwa maklerskie, PUG 1997, nr 2, s. 3.
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Treść zobowiązania pośrednika w zakresie obowiązku prowadzenia
rachunku pieniężnego jest analogiczna, jak w przypadku obowiązku prowa-
dzenia rachunku walorów giełdowych. Z tego względu należy rozważyć, czy
dokonanie wpisu na rachunek pieniężny klienta ma podobne skutki jak
dokonanie wpisu na rachunek pieniężny pośrednika. Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f.
nie może być wprawdzie odpowiednio stosowany na gruncie rachunku pie-
niężnego klienta. Dostarcza on jednak modelowych rozwiązań dla określenia
skutków wpisu na ten rachunek. Znaczenie wspomnianego unormowania, jako
źródła prawa dla rachunku pieniężnego klienta, jest więc zbliżone do jego
roli w sferze skutków wpisu na rachunek pieniężny pośrednika.

Dlatego też, podobnie jak w przypadku rachunku walorów giełdowych
klienta, skutki wpisu na rachunek pieniężny klienta mogą zostać ukształto-
wane w umowie o pośrednictwo giełdowe. Następstwa wpisu uznaniowego
mogą być więc określone podobnie, jak w przypadku rachunku walorów
giełdowych, gdyż to pośrednik i jego klient decydują, w braku unormowania
pozytywnego, jakie następstwa wiążą się z wpisem dokonanym przez
pośrednika na rachunek pieniężny klienta. W szczególności, uznanie rachunku
pieniężnego klienta może zostać ukształtowane w taki sposób, że dokonanie
wpisu nie pociągnie za sobą skutku w postaci nabycia uprawnienia do dys-
ponowania środkami pieniężnymi odzwierciedlonymi przez wpis, o czym
zadecyduje konsensus stron. Na przykład wraz z dokonaniem wpisu uzna-
niowego na rachunek pieniężny klient nie uzyska uprawnienia do obciążania
rachunku, dopóki nie zwolni pośrednika z zaciągniętych zobowiązań. W ten
sposób uprawnienie klienta do rozporządzania środkami pieniężnymi wpisa-
nymi na rachunek zostanie ograniczone (ex contractu).

9. Powiązania prawne
pomiędzy rachunkiem pieniężnym klienta
a rachunkiem walorów giełdowych klienta

Systemy rozliczeniowe walorów giełdowych oraz systemy płatnicze są
ze sobą ściśle powiązane54. Rachunek pieniężny oraz rachunek walorów gieł-
dowych prowadzone przez pośrednika dla klienta pozostają względem siebie
w pewnej zależności, określanej de lege lata jako „obsługa”. Przepis art. 73

54 Preambuła dyrektywy 98/26/EC z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie niepodważalności
rozliczeń transakcji w ramach systemów płatniczych i systemów rozliczeń papierów wartościo-
wych. Por. także L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 1007.
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ust. 6 u.o.i.f. nie precyzuje pojęcia „obsługa rachunku”. Podobnie przepis
art. 38b ust. 2 u.g.t. nie precyzuje pojęcia „obsługa realizacji zobowiązań
pośrednika wobec dającego zlecenie” (dawniej „obsługa rachunku” według
przepisu art. 38 ust. 6 u.g.t. przed nowelizacją z 2003 roku55). Niewątpliwie
jednak uprawnienie klienta do dysponowania saldem rachunku pieniężnego
pozostaje w zależności jurydycznej ze zdarzeniami prawnymi odzwierciedlo-
nymi przez wpis na rachunek walorów giełdowych oraz z następstwami zło-
żenia dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie albo inaczej ukie-
runkowanej dyspozycji klienta.

Jak się wydaje, „obsługa rachunku” („obsługa realizacji zobowiązań”)
oznacza jednocześnie uprawnienie i obowiązek dokonywania na rachunek
pieniężny wpisów uzasadnionych przez zdarzenie prawne, które jest podstawą
dokonania wpisu na rachunek walorów giełdowych.

Podstawa dokonania wpisów na oba rachunki jest ta sama, jeżeli zda-
rzeniem prawnym, uzasadniającym dokonanie obu wpisów, jest umowa sprze-
daży zawarta na giełdzie w związku z dyspozycją udzieloną przez klienta.
W ten sposób skutki umowy sprzedaży zawartej na giełdzie są odzwiercie-
dlone przez wpisy na obu rachunkach rozliczeniowych, ponieważ wykonanie
tej umowy polega na spełnieniu dwóch świadczeń (przeniesienie waloru gieł-
dowego oraz zapłata ceny sprzedaży).

Niektóre dyspozycje klienta odnoszą się jednak do składników majątko-
wych, odzwierciedlonych przez wpis na jednym z prowadzonych dla niego
rachunków (np. dyspozycja obciążenia zastawem walorów giełdowych, dys-
pozycja przelewu środków pieniężnych na inny rachunek). W zakresie takich
dyspozycji wpis na jeden z rachunków rozliczeniowych nie ma swojego
odpowiednika w postaci wpisu na drugi rachunek56. Z tego powodu autono-
mia klienta w zakresie dysponowania saldem rachunku pieniężnego napotyka
na pewne ograniczenia. Pośrednik (oraz bank powierniczy) nie wykonuje
w zasadzie dyspozycji rozbieżnych w swoim celu z ogólnym przeznaczeniem
obu rachunków rozliczeniowych. Na przykład rachunek pieniężny nie może
być wykorzystywany w zakresie działalności gospodarczej klienta57.

55 Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o giełdach towa-
rowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 2216), która weszła w życie dnia
30 marca 2004 roku.

56 Szerzej K. Zacharzewski, Glosa do wyroku SN z dnia 20 lutego 2003 roku, I CKN 21/01,
Prz. Sąd. 2004, nr 10, s. 116.

57 Szeroko A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 528–530. Zob. także inter-
pretację Biura Prawnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych, Pismo z dnia 10 kwietnia
1996 roku nr PP/024/63/144/96, Glosa 1996, nr 6, s. 24.
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10. Podstawowe funkcje jurydyczne dziennika maklerskiego

Obowiązek prowadzenia dziennika nawiązuje do obowiązku informo-
wania wierzyciela o stanie spraw przez usługodawcę58. Dziennik może być
prowadzony przez pośrednika w formie dokumentowej bądź elektronicznej59.
Jednakże pośrednicy giełdowi, zaangażowani w zakresie zawierania umów
sprzedaży opiewających na walory zdematerializowane i prowadzący rachu-
nek rozliczeniowy dla klienta, osobnego dziennika prowadzić w zasadzie nie
muszą60. Następstwa dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy, prowadzony
przez pośrednika w ramach stosunku rachunku, obejmują bowiem podstawo-
we skutki wpisu do dziennika (np. w zakresie ewidencyjnej oraz informacyj-
nej funkcji wpisu). W praktyce prowadzenie dziennika w postaci samoistnej
stanowi powinność pośrednika, który nie jest zobowiązany do prowadzenia
rachunku rozliczeniowego klienta na podstawie umowy o pośrednictwo gieł-
dowe (np. w obrocie towarowym energią oraz rzeczami ruchomymi).

W sferze giełdowych stosunków obligacyjnych obowiązek prowadzenia
dziennika znalazł swój wyraz w aktach normatywnych na przykład w prawie
niemieckim, gdzie jest rozwinięciem szczegółowych zasad prowadzenia dzien-
nika (Tagebuch) przez maklera handlowego (§ 100 k.h.niem.)61, w prawie

58 Zob. na tle komisu A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 660.

59 Na temat „elektronisches Orderbuch” w prawie austriackim P. Knobl [w:] G. Frölichstahl,
Ch. Hausmaninger, P. Knobl, M. Oppitz, W. Zeipelt, Kommentar zum Wertpapieraufsichtgesetz,
Wien–Frankfurt 1998, s. 120; na temat „elektronische Orderbuch” w prawie niemieckim
C. P. Claussen, dz. cyt., s. 390; na temat „electronic order book” w prawie common law zob.
L. Williams, Day trade futures online, New York 2000, s. 34.

60 Por. jednak przepis § 90 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.) – dawniej
przepis § 74 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (p.o.p.w.) – oraz przepis § 51 roz-
porządzenia w sprawie trybu i warunków (u.g.t.).

61 Obowiązek prowadzenia dziennika przez pośrednika giełdowego wynika z przepisów
k.h.niem., zaś przez maklera kursowego (Kursmakler) z przepisu § 33 Börsengesetz 1998. Nt. księgi
maklerskiej zob. C. P. Claussen, dz. cyt., s. 410; P. Bülow, Handelsrecht, Heidelberg 1999, s. 162;
V. Röhricht [w:] Handelsgesetzbuch. Kommentar, red. V. Röhricht, F. Graf von Westphalen, Köln
2001, s. 1120. Zob. także Verordnung über die Pflichten der Makler, Darlehens- und Anlagenver-
mittler, Bauträger und Baubetreuer (Makler- und Bauträgerverordnung, MaBV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. November 1990 (BGB1. I S. 2479). Nt. obowiązku dokonywania wpisów
do księgi na tle przepisu § 34 Wertpapierhandelgesetz zob. J. Becker, Das neue Wertpapierhandel-
gesetz, Berlin 1995, s. 112. Nt. elektronicznego rejestru przyjętych dyspozycji (virtueles Ordnung-
buch) zob. U. Florian, Rechtsfragen des Wertpapierhandels im Internet, München 2001, s. 258;
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szwajcarskim62, północnoamerykańskim63 oraz w ustawie giełdowej argentyń-
skiej64. Zakres obowiązku prowadzenia dziennika określa też przepis
art. 84 k.h.franc., nakładający na agenta (l’agent de charge) oraz maklera
(le courtier) obowiązek prowadzenia księgi, do której winni oni wciągać wa-
runki zawieranych umów, w porządku chronologicznym, bez przekreśleń, nad-
pisywań, odsyłaczy oraz bez skrótów i znaków cyfrowych.

Wpis do dziennika nie jest samodzielną podstawą roszczenia klienta
przeciwko pośrednikowi giełdowemu. Natomiast wypis z dziennika ma zna-
czenie na płaszczyźnie dowodowej, na okoliczność zawarcia oraz treści umo-
wy zawartej z osobą trzecią, przez dłużnika zobowiązanego na podstawie
umowy o świadczenie usług. Klient ma stały dostęp do dziennika65. W prak-
tyce spotykane są też dzienniki, do których dostęp klienta jest wyłączony66.
Wpisowi do dziennika odmawia się skutków w zakresie powołania, zmiany
bądź ustania stosunku prawnego. Pomimo tego ocena prawdziwości wpisów
do dziennika prowadzonego przez zawodowego usługodawcę odgrywa istotną
rolę na etapie interpretacji zobowiązań z udziałem osób trzecich. Treść wpi-
su do dziennika ma być bowiem tożsama z treścią karty umowy (notą koń-
cową, Schlussnote)67. Nie jest przesądzone to, czy treść wpisu do dziennika
ma pierwszeństwo przed treścią karty umowy, która jest podstawą dokona-
nia wpisu. W razie sporu sąd może zarządzić przedłożenie dziennika także
bez wniosku strony, aby porównać go z notą maklerską, wyciągami albo
innymi środkami dowodowymi (§ 101 k.h.niem.). Postulowane zaufanie do
usługodawcy prowadzącego dziennik ogranicza się więc w zasadzie do aspek-
tów sprawozdawczo-informacyjnych prowadzonego dziennika. Wpisom do
dziennika nie służy a priori domniemanie prawdziwości.

S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, Köln 1995, s. 750. Nt. dziennika prowadzonego przez
maklera kursowego (Kursmakler) T. Ledermann, Die Rechtsstellung des Kursmaklers an den
deutschen Wertpapierbörsen, Berlin 1990, s. 59 i nast.; D. Nowak-James, Der Börsenzugang für
Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtvergleichende Untersuchung zum deutschen Finanzkom-
missiongeschäft und zum polnischen Brokerauftragsvertrag, Frankfurt am Main 2000, s. 174. Por.
także A. Całus, Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 218.

62 Przepis art. 15 Federal Act on Stock Exchange and Securities Trading (SESTA) z 1995 roku.
63 Sekcja 6n (3) (A) Commodity Exchange Act z 1936 roku.
64 Sekcja 47 Act Nş 17,811 z 1968 roku.
65 Przeciwnie M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 172.
66 Zob. J. F. Marshall, M. E. Ellis, Investment Banking & Brokerage, Chicago–Cambridge

1994, s. 124.
67 Szerzej K. J. Hopt, Handelgesetzbuch, München 2000, s. 413; P. Bülow, op. cit., s. 162;

H. Brox, Handelsrecht und Wertpapierrecht, München 2001, s. 119.
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Rozdz ia ł  VI

DRUGOPLANOWE POWINNOŚCI
POŚREDNIKA GIEŁDOWEGO

1. Uwagi wstępne

Elastyczna formuła normatywna umowy o pośrednictwo giełdowe w pra-
wie polskim pozwala identyfikować pozostałe (drugoplanowe) obowiązki
pośrednika giełdowego na tle szerzej rozumianych obowiązków dłużnika
w grupie umów o świadczenie usług. Przepisy art. 73 u.o.i.f. oraz 38b u.g.t.,
decydujące o treści zobowiązania, nie określają wyczerpująco obowiązków
stron, ponieważ odsyłają do umowy zlecenia. Oryginalnie ukształtowany jest
jedynie obowiązek spełnienia głównego świadczenia przez pośrednika gieł-
dowego. Reguły prowadzenia jednego z rachunków rozliczeniowych (pienięż-
nego) opierają się na odesłaniu do umowy rachunku bankowego. Natomiast
obowiązek zachowania tajemnicy jest uregulowany w innym miejscu
(art. 147–153 u.o.i.f.; art. 53–55c u.g.t.).

W grupie umów o świadczenie usług (z elementem reprezentowania
interesów) zachodzą istotne podobieństwa treściowe w prawie kontynental-
nym oraz common law. Dlatego też pełna ocena treści zobowiązania pośred-
nika giełdowego jest możliwa w warunkach niejednorodnego ujęcia pośred-
nictwa w obu dominujących systemach prawnych. W prawie anglosaskim
syntetycznie wskazuje się na cztery podstawowe obowiązki agenta: obowią-
zek lojalności, obowiązek informowania o ważnych faktach, obowiązek po-
stępowania zgodnie z instrukcjami oraz obowiązek składania sprawozdań1.

1 A. Całus, Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 355.
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Konkretyzacja tych powinności jest dziełem doktryny2 i judykatury3. Skorelo-
wane z obowiązkami pośrednika obowiązki klienta także są do siebie wyraź-
nie zbliżone w obu dominujących współcześnie systemach prawnych.

Na tak zarysowanej ogólnej płaszczyźnie poszczególne powinności
umowne pośrednika giełdowego mogą zostać jedynie zasygnalizowane. Uwagi
szczegółowe należy poprzedzić określeniem głównych kryteriów wpływających
na wykładnię zobowiązania (traktowanych niekiedy jako tzw. powinności
uniwersalne pośrednika giełdowego) oraz określeniem wpływu, jaki na nale-
żyte wykonywanie zobowiązania wywiera z pozoru obojętna dla klienta
kwestia wewnętrznego ukształtowania struktury przedsiębiorstwa pośrednika
(ujęta w ramach tzw. obowiązków organizacyjnych). Obie grupy powinności
mają charakter samodzielny, ale ich znaczenie polega również na tym, że
stanowią one wskazówkę na etapie praktycznej oceny stosunku pośrednicze-
nia giełdowego.

2. Podstawowe kryteria interpretacji
zobowiązania z udziałem klienta

Reguły działalności pośredników giełdowych na obszarze Unii Europej-
skiej mają być zgodne z unormowaniami dyrektywy 2004/39/WE z dnia 21
kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dyrekty-
wa 2004/39/WE uchyliła dyrektywę 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 roku
w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych. Kata-
log powinności pro-klientowskich na gruncie obu aktów prawnych został
jednak ukształtowany w sposób analogiczny, co świadczy o trwałości tenden-
cji legislacyjnych.

Przepis art. 11 dyrektywy 93/22/EWG przewidywał wymóg ustanowie-
nia w krajach członkowskich Unii Europejskiej minimalnego standardu reguł
dobrego postępowania w stosunkach z klientem w dziedzinie obrotu papie-
rami wartościowymi4. Katalog powinności pro-klientowskich, wskazanych do

2 Zob. np. R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, Securities Industry Law, Sydney–Adelaide–
–Brisbane–Canberra–Hobart–Melbourne–Perth 1993, s. 228 i nast.

3 Przegląd kazusów w pracy A. R. Henshaw’a (Derivatives litigation issues [w:] E. J. Swan
(red.), Derivative Investment Law, London 1995, s. 151 i nast.).

4 Szerzej F. Schäfer, Materielle Aspekte der EG-Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen,
Die Aktiegesellschaft 1993, nr 9, s. 395; M. Schön, Verhaltensregeln für Wertpapierdienstleistung-
unternehmen nach dem Zweiten Finanzmarktförderunggesetz. Auswirkungen auf die Anlagebera-
tung der Kreditinstitute, Hamburg 1997, s. 112; M. Jung, Die Auswirkungen der 6. KWG-Novelle
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zaimplementowania przez poszczególne kraje członkowskie, ma – także obec-
nie – charakter otwarty, ponieważ jest z założenia podatny na ewolucję
stosunków społecznych5. Przepis art. 11 dyrektywy na pierwszym miejscu
wymieniał wymóg prowadzenia działalności przez pośrednika w sposób uczci-
wy, z uwzględnieniem najlepiej pojmowanego interesu klienta oraz wspól-
nego rynku, ze starannością wymaganą od profesjonalisty. Przewidziany
w dyrektywie katalog powinności umownych pośredników giełdowych
pokrywa się z zestawieniem powinności kontraktowych usługodawcy w ogól-
ności, działającego wszelako w dobrej wierze6. Dyrektywa jednoznacznie na-
wiązywała do utrwalonego w partykularnych porządkach prawnych typowe-
go układu obowiązków dłużnika zobowiązanego na podstawie umowy
o świadczenie usług.

Aktualne unormowanie przepisu art. 19 dyrektywy 2004/39/WE konty-
nuuje idee zwerbalizowane w przepisie art. 11 dyrektywy 93/22/EWG. Przy
świadczeniu na rzecz klientów usług inwestycyjnych oraz usług dodatkowych
przedsiębiorstwo inwestycyjne winno działać uczciwie, sprawiedliwie i profe-
sjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Jednym z reflek-
sów tych tendencji legislacyjnych w prawie polskim jest przepis art. 83a ust. 3
u.o.i.f. w brzmieniu przewidzianym w projekcie nowelizacji z 2007 roku.

W kontekście unormowań obowiązujących na obszarze Unii Europej-
skiej warto wspomnieć o rozwiązaniach przyjętych w Szwajcarii. Prawo szwaj-
carskie kładzie wyraźny akcent na ochronę sfery prawnej kontrahenta
pośrednika giełdowego. Pozycję prawną pośrednika wyznaczają trzy ogólne
powinności względem kontrahenta umownego (art. 11 ust. 1 SESTA).
Pośrednik giełdowy ma swoim potencjalnym klientom udzielać informacji o ry-
zykach związanych z niektórymi typami umów giełdowych (obowiązek udzie-
lania informacji), w najlepszy możliwy sposób wykonywać dyspozycje klien-
towskie (obowiązek staranności), zaś w wypadku konfliktu interesów wła-
snych z interesem kontrahenta sfera dóbr kontrahenta nie może doznawać
uszczerbku (obowiązek lojalności). We wszystkich trzech przypadkach na
etapie wykonania zobowiązania przez pośrednika giełdowego należy uwzględ-

auf Anlagervermittler, (Börsen-) Makler und Vermögensverwalter, BB 1998, nr 13, s. 649. W prawie
polskim zob. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Rynek kapi-
tałowy, Warszawa 2000, s. 121 i nast.

5 S. Kümpel [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte,
H.-J. Lwowsky, München 1997, s. 2683.

6 S. Kümpel, Die Allgemeinen Verhaltensregeln des Wertpapierhandelsgesetz, WM 1995, nr 16,
s. 694.
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niać kompetencję klientów oraz ich przygotowanie zawodowe. W obrocie
pomiędzy dwoma profesjonalistami obie strony – nie tylko pośrednik z racji
wykonywania czynności giełdowej – obciążone są wymogiem zachowania
podwyższonej miary staranności przy wykonywaniu zobowiązania. Klient-
-profesjonalista winien przy wykonaniu zobowiązania dołożyć wyższej
staranności, niż klient-nieprofesjonalista. Prawo szwajcarskie przez podkre-
ślenie obustronnie profesjonalnego charakteru zobowiązania z udziałem
pośrednika giełdowego przenosi część ciężaru prawidłowego dokonania czyn-
ności giełdowej na klienta-profesjonalistę. Pośrednik może uniknąć odpowie-
dzialności, jeżeli wykaże uchybienie staranności po stronie klienta. Z punktu
widzenia prawa polskiego uchybienie podwyższonej mierze staranności przez
poszkodowanego klienta mogłoby zostać zakwalifikowane jako przyczynienie
się do powstania albo zwiększenia szkody (art. 362 k.c.).

Unormowaniom szwajcarskim nie ustępuje giełdowe ustawodawstwo
niemieckie. Rozbudowana regulacja przepisów §§ 31 oraz 32 Wertpapierhan-
delgesetz określa tzw. ogólne oraz szczegółowe reguły prowadzenia działal-
ności pośredniczenia giełdowego. Regulacja jest dostosowana do charaktery-
stycznych zjawisk nowoczesnego obrotu giełdowego7 i ma charakter prewen-
cyjny (ochronny w rozumieniu przepisu § 823 ust. 2 BGB)8. Pośrednik gieł-
dowy jest obciążony szeregiem powinności informacyjnych, a także winien
zasięgnąć wiadomości o statusie majątkowym kontrahenta9 oraz na temat
jego zamierzeń inwestycyjnych (Anlageziele der Kunden)10. Ma to z jednej
strony zminimalizować groźbę skolidowania interesów pośrednika i jego
klienta, z drugiej zaś doprowadzić do wykształcenia dyskretnych więzi poza-
prawnych pomiędzy kontrahentami oraz uchronić klienta przed niekorzystnymi
skutkami gospodarczymi kontraktowania giełdowego. Ogół powinności
pośrednika z tym związanych kształtuje tzw. zasadę „poznaj swego klienta”

7 Zob. U. Florian, Rechtsfragen des Wertpapierhandels im Internet, München, 2001, s. 77
i nast.; J. Herms, Börsengeschäfte im Internet – Rechtsfragen und Praxis [w:] Bankrecht 2000.
Tagungsband zum RWS-Forum an 28. und 29. Februar 2000 in Berlin, red. W. Haddaing, Köln
2000, s. 320. Ogólnie J. Becker, Das neue Wertpapierhandelgesetz, Berlin 1995, s. 103 i nast.;
M. Jung, B. Schleicher, Finanzdienstleiser und Wertpapierhandelbanken – Aufsichtrechtliche Rege-
lungen, Berlin 2001, s. 213 i nast.

8 M. Jung, B. Schleicher, dz. cyt., s. 215; M. Schön, dz. cyt., s. 113.
9 H.-D. Assmann, U. H. Schneider (red.), Wertpapierhandelgesetz. Kommentar, Köln 1999,

s. 719 i nast.
10 P. Balzer, Vertragenpflichten der Kreditinstitute nach dem Wertpapierhandelgesetz bei der Ver-

waltung von Wertpapiervermögen [w:] H. Herrmann, K. P. Berger, U. Wackerbarth (red.), Deut-
sches und Internationales Bank- und Wirtschaftsrecht im Wandel, Berlin–New York 1997, s. 25.
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(know your customer)11, która nabiera waloru jurydycznego. Ze względu na
obowiązek uzyskania licznych informacji na temat sytuacji klienta ulegają
zacieśnieniu granice dobrej wiary pośrednika, ponieważ tym bardziej nie może
on podnieść zarzutu braku wiedzy na temat faktów jemu znanych albo fak-
tów, o których powinien był powziąć informację. Obowiązek uzyskania infor-
macji na temat sytuacji klienta odgrywa doniosłą rolę w dyskrecjonalnym
wariancie umowy o pośrednictwo giełdowe oraz w przypadku umowy o za-
rządzanie składnikami majątku klienta12. Wykonanie przez pośrednika tej
powinności jest uważane za postawę wywiązania się z obowiązku udzielania
trafnych rekomendacji inwestycyjnych13.

Charakterystyczną ilustracją pro-klientowkich wątków włączonych do tre-
ści regulacji giełdowych jest proklamowanie obowiązku przestrzegania obo-
wiązujących norm prawnych14, podporządkowania się wykształconej praktyce
postępowania (uzans giełdowy)15 oraz pielęgnowania w praktyce wzorców
etycznego postępowania w stosunkach z klientami16. Ustawodawstwo niemiec-
kie przewidywało nawet niedopuszczalność występowania (pośrednika urzę-
dowego) w charakterze cichego wspólnika (§ 32 ust. 5 Börsengesetz 1998).

11 W literaturze zob. A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Komentarz, Warszawa 1999, s. 544; M. Schön, dz. cyt., s. 51; J. F. Marshall, M. E. Ellis,
Investment Banking & Brokerage, Chicago–Cambridge 1994, s. 129 i nast. Do zasady „poznaj
swego klienta” nawiązywała wprost ustawa włoska (przepis art. 6 ust. 1 lit. d ustawy z dnia
2 stycznia 1991 roku Regulation of securities investment business and provisions on the organi-
zation of the securities market).

12 Zob. Ch. Beyer, Understanding Private Client Characteristics [w:] Investment Counsel for
Private Clients (October 8–9, 1992, Chicago, Illinois), Chicago 1993, s. 7; F. A. Schäfer (red.),
Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz. Kommentar, Stuttgart–Berlin–Köln
1999, s. 15. Zob. także przepis art. 19 ust. 4 dyrektywy 2004/39/WE.

13 M. Schön, dz. cyt., s. 51.
14 Por. M. Gackle, Bankers as brokers, Chicago–Cambridge 1994, s. 144–146.
15 Por. H. Kramer, J. Wiszniewski, Prawo cywilne i handlowe państw kapitalistycznych,

Warszawa 1956, s. 29; D. Einsele, Wertpapierrecht als Schuldrecht. Funktionsverlust von
Effektenurkunden im internationalen Rechtsverkehr, Tübingen 1995, s. 38. „Warunki umów na
niemieckich giełdach papierów wartościowych” („Bedingungen für Geschäfte an den deutschen
Wertpapierbörsen”) potocznie zwane są uzansami giełdowymi i jako wzorzec umowny są źró-
dłem stosunku prawnego (S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, Köln 1995, s. 26). Wspo-
mniane warunki umów opublikowano już w 1984 roku (zob. WM 1984, s. 76). Zob. także
K. J. Hopt [w:] Handelsgesetzbuch. Kommentar, München 2006, s. 1908.

16 Por. w szczególności J. L. Casey, Ethics in the financial marketplace, New York 1988,
s. 11 i nast. Na temat kolizji zbiorów deontologii zawodowej w prawie polskim zob. M. Roma-
nowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, s. 259
i nast.
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W prawie polskim podobną rolę odgrywają przepisy art. 126 u.o.i.f.
oraz art. 33 u.g.t., które obligują do działania zgodnie z przepisami prawa,
zasadami uczciwego obrotu oraz z uwzględnieniem słusznych interesów zlece-
niodawców. Oba unormowania są wprawdzie adresowane do personelu po-
średnika (maklerów i doradców), ale mają zastosowanie na gruncie umowy
o pośrednictwo giełdowe, ponieważ w praktyce bardzo rzadko bywa ona
zawierana i wykonywana przez organy pośrednika17.

3. Główne założenia organizacji i prowadzenia
przedsiębiorstwa pośrednika giełdowego
in favorem contrahendi

Prawa podmiotowe uczestników giełdowych stosunków obligacyjnych
są chronione równolegle na płaszczyźnie kontraktowej oraz organizacyjnej18.
Współczesne ustawodawstwa giełdowe wiążą ochronę interesów uczestników
obrotu giełdowego z ustrojem organizacyjnym przedsiębiorstwa pośrednika
giełdowego. Należy więc przybliżyć kilka najważniejszych wskazówek prowa-
dzenia przedsiębiorstwa (tzw. obowiązki organizacyjne)19, które mają wpływ
na sferę stosunków umownych z kontrahentami, bez względu na sposób
świadczenia usług pośredniczenia giełdowego. Powinności organizacyjne
minimalizują groźbę wystąpienia konfliktu interesów20 i odnoszą się również
do pośredników świadczących swoje usługi wyłącznie w sieci Internet21.

Pod wpływem prawodawstwa Wspólnot Europejskich utrwaliła się ten-
dencja polegająca na monitorowaniu bieżącej wypłacalności pośrednika gieł-
dowego, która wiąże się z pojęciem adekwatności kapitałowej (zob. przepis
art. 98a i nast. u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku). Pośred-
nik giełdowy winien prowadzić swoje przedsiębiorstwo tak, aby uniknąć nie-
wypłacalności, a informacje na temat jego kondycji finansowej mają być
dostępne publiczne (w świetle projektowanego art. 98d ust. 2 u.o.i.f.).

Postulat wyodrębnienia pod względem funkcjonalnym poszczególnych
jednostek (departamentów) przedsiębiorstwa, bądź samodzielnych przedsię-

17 Zob. także M. Dul, R. Jastrzębski, Giełdy towarowe. Komentarz, Warszawa 2006, s. 170.
18 Zob. przepis art. 83a u.o.i.f., zaproponowany w projekcie nowelizacji z 2007 roku.
19 Zob. przepis § 33 Wertpapierhandelgesetz; szeroko J. Becker, dz. cyt., s. 110 i nast.;

S. Kümpel [w:] Bankrechts – Handbuch..., s. 2685.
20 Por. W.-H. Roth [w:] I. Koller, W.-H. Roth, W. Morck, Handelsgesetzbuch. Kommentar,

München 2002, s. 1006.
21 Por. G. Mai, Wertpapierhandel im Internet, CR 2002, nr 3, s. 204.
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biorstw zorganizowanych w postaci holdingu, bywa uzasadniany z dwóch sta-
nowisk: potrzebą rozproszenia ryzyka gospodarowania, w tym także ryzyka
niewypłacalności pośrednika oraz wiąże się z pojęciem tzw. „chińskich murów”22.

Powszechnie akceptowana w ustawodawstwach światowych jest także
reguła rozdzielenia składników majątku pośrednika i jego klienta. Pośrednik
powinien tak zorganizować swoje przedsiębiorstwo, aby nie doszło do bez-
prawnego wykorzystania aktywów klienta, pozostawionych do jego dyspozy-
cji w związku z umową o pośrednictwo giełdowe. Powinność ta została
wyrażona między innymi w prawie północnoamerykańskim. Sekcja 6d CEA
ustanawia ogólną zasadę oddzielnego rejestrowania środków pieniężnych,
papierów wartościowych oraz innych aktywów klienta23. Nie mogą być one
wykorzystywane przez pośrednika bez dyspozycji kontrahenta. Potwierdzają
tę powinność inne unormowania giełdowe. Sekcja 8c SEA przewiduje, że
pośrednik giełdowy nie może pożyczać lub zobowiązywać się do pożyczenia
papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunku klienta bez jego pi-
semnej zgody. Koncepcja zobowiązania pośrednika giełdowego w prawie
polskim respektuje wskazaną regułę. Przepis art. 741 k.c. jest źródłem sto-
sunku pośredniczenia giełdowego24.

4. Obowiązek troskliwego prowadzenia spraw klienta

Pośrednik giełdowy, podobnie jak inni dłużnicy w umowach o świad-
czenie usług, zobowiązuje się do działania w interesie wierzyciela. Pośrednik

22 Zob. K. Nowak, Polski rynek kapitałowy. Instrumenty, uczestnicy, inwestycje, Poznań 1998,
s. 136; R. Kuciński, Przestępstwa giełdowe, Warszawa 2000, s. 292; K. Oplustil, Europejskie
i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym, (cz. II), Pr. Sp. 2005,
nr 3, s. 21; M. Sucharski, Prawnokarna ochrona giełdowego obrotu papierami wartościowymi,
Toruń 2006, s. 201 i nast.; M. Schön, dz. cyt., s. 86–89; D. H. Bliesener, Aufsichtrechtliche
Verhaltenspflichten beim Wertpapierhandel, Berlin–New York 1998, s. 172; S. Kümpel [w:] Bank-
rechts – Handbuch..., s. 2688; D. Eisele [w:] Bankrechts – Handbuch..., s. 3460–3463; N. S. Poser,
Broker-Dealer Law and Regulation, Boston–New York–Toronto–London 1995, s. 38–48;
C. J. Johnson, Jr, J. McLaughlin, Corporate Finance and the Securities Law, New York 1997,
s. 169–170; G. Spindler, Unternehmensorganizationspflichten, Köln–Berlin–Bonn–München 2001,
s. 227 i nast.; P. Buck-Heeb, Kapitalmarktrecht, Heidelberg 2006, s. 138 i nast. Zob. także
wyrok SN z dnia 20 maja 2005, III CK 661/04, PB 2005, nr 10, s. 27 z glosą K. Zacharzewskiego,
Prz. Sąd. 2007, nr 9, s. 130 i nast.

23 W piśmiennictwie por. np. M. Gackle, dz. cyt., s. 152–154.
24 Por. np. A. Chłopecki, dz. cyt., s. 540; M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo w obrocie

giełdowym (zlecenie maklerskie), Warszawa 2000, s. 180. Por. także przepis art. 507 zdanie
pierwsze k.z.
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giełdowy nie działa w interesie osób trzecich (wyjąwszy pośredników urzę-
dowych). Pośrednik giełdowy, podobnie jak agent, „stoi po stronie” przedsię-
biorcy, z którym zawarł umowę25. Własny interes zleceniobiorcy koncentruje
się właściwie na uprawnieniu do wynagrodzenia. Zakaz szukania własnych
korzyści przez przyjmującego zlecenie mieści się w ciążącym na nim obo-
wiązku dochowania staranności w tym kierunku, aby powierzona jemu czyn-
ność została wykonana jak najstaranniej dla dającego zlecenie26.

Obowiązek troskliwego prowadzenia spraw klienta wiąże się z oceną
stopnia staranności przy wykonywaniu zobowiązania i przybiera wiele postaci.
Nauka niemiecka w zakresie Interessenwahrungpflicht ze strony pośrednika
giełdowego poszukuje oparcia w ogólnym unormowaniu umowy komisu
(§§ 384–387 HGB)27. Jednym z bardziej wyeksponowanych przejawów dba-
łości o interes wierzyciela jest wymóg kierowania się jego interesem w fazie
wykładni niejasnych oświadczeń woli28. Przejawem dbałości o interes klienta
jest między innymi zakaz ingerowania w wyraźnie oznajmioną wolę klienta,
nawet gdy przeczy ona jego domniemanym interesom29.

Troska o interes klienta może polegać także na podejmowaniu czynno-
ści niezbędnych dla ochrony jego majątku przed skutkami niewypłacalności
pośrednika30. Powinnością umowną pośrednika giełdowego nie jest natomiast
zapewnienie infrastruktury gwarantującej wysoką jakość usług, nawet jeżeli
bez odpowiedniego zaplecza technicznego podejmowanie działań w najlepiej
pojętym interesie klienta okazuje się utrudnione albo niemożliwe31. Posiada-
nie odpowiedniego wyposażenia rzeczowego (sachliche Ausstattung) jest raczej
jednym z przejawów powinności organizacyjnych32.

25 M. Wurm, Prokura und Handlungsvollmacht – Handelsvertreter Makler, Köln–Berlin–Bonn–
–München 1988, rec. A. Kidyba, PiP 1991, z. 10, s 103.

26 W. Ludwiczak, Umowa zlecenia, Poznań 1955, s. 107.
27 Por. F. A. Schäfer (red.), Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz...,

s. 557–558. Inaczej na gruncie umowy ubezpieczenia, o czym A. Matusche, Pflichten und Haftung
des Versicherungsmaklers, Karlsruhe 1993, s. 4.

28 Por. M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 168.
29 M. Romanowski reprezentuje stanowisko, że „dom maklerski powinien uprzedzić inwe-

stora o przewidywanych skutkach realizacji udzielanych poleceń” (Obowiązki domu maklerskiego
wynikające z umowy zlecenia maklerskiego, PPH 1996, nr 6, s. 11). Zaoponował A. Chłopecki
uznając, że pośrednik jest „zobowiązany do działania zgodnie ze zleceniem klienta i co do
zasady nie jest uprawniony do modyfikacji tych zleceń, nawet gdyby jego zdaniem decyzja
klienta nie była optymalna” (dz. cyt., s. 519).

30 Trafnie M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 182.
31 Przeciwnie M. Romanowski, tamże, s. 182.
32 Na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Wertpapierhandelgesetz. Zob. J. Becker, dz. cyt., s. 110.
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5. Granice lojalności usługodawcy giełdowego

Czynności pośrednika giełdowego mają być dokonywane w sposób sta-
ranny33. Pośrednik giełdowy winien dochować staranności, ponieważ cieszy
się zaufaniem kontrahenta. Pośrednik giełdowy zobowiązany jest zatem do
lojalności względem niego. Wymóg lojalnego postępowania jest uwzględniany
przy ocenie należytej staranności34. W doktrynie common law obowiązek
staranności i lojalności również bywa rozpatrywany łącznie (duty of care and
loyalty)35. Niekiedy jednak lojalność zostaje podniesiona do rangi samodziel-
nej powinności dłużnika w sposób wyraźny (np. art. 760 k.c.), przy czym
nadal jest traktowana jako ważna wskazówka przy interpretacji ciągu zacho-
wań stron w trakcie wykonywania zobowiązania36.

Obowiązek zachowania lojalności jest traktowany jako obowiązek ogól-
ny37. Postulat obustronnego obowiązku lojalności pojawia się w wypowiedziach
doktrynalnych38. Reprezentowany jest jednak pogląd opozycyjny, który prefe-
ruje jednostronny charakter lojalności (na tle umowy zlecenia). Kwestia za-
ufania zastępcy do reprezentowanego nie jest tu czymś więcej, niż kwestią
zaufania w stosunku umownym w ogóle39. W przypadku pośrednictwa gieł-
dowego lojalnością winien wykazać się wyłącznie pośrednik (lojalność jedno-
stronna), chyba że relewantne dla stosunku obligacyjnego zachowanie klienta
poddaje się ocenie z punktu widzenia działania w dobrej wierze. Klient w złej
wierze narusza wymóg lojalności wobec pośrednika giełdowego.

33 Zob. F. A. Schäfer (red.), Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz...,
s. 355.

34 Zob. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2005,
s. 197; A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1976, s. 648.

35 Zob. N. S. Poser, dz. cyt., s. 134 i nast.; por. także S. Grundmann, Der Treuhandvertrag,
München 1997, s. 277.

36 L. Ogiegło [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7,
Warszawa 2001, s. 409.

37 E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna po nowelizacji (art. 758–7649 k.c.). Komentarz, Kraków
2001, s. 108.

38 M. Romanowski, Charakter prawny umowy o pośrednictwo, MoP 1997, nr 2, s. 106–107;
B. Kucharski, Umowa brokerska w ubezpieczeniach gospodarczych, Glosa 1998, nr 5, s. 13;
T. Wiśniewski, Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego, Warszawa 2001, s. 115.

39 J. Jakubowski, Umowa zlecenia i umowy pokrewne w prawie prywatnym międzynarodowym,
NP 1968, nr 5, s. 804.
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Interpretacja pojęcia lojalności w swych nieostrych konturach niezaprze-
czalnie nasuwa skojarzenie z troską o interesy poruczającego. Nie ma pod-
staw, aby przypisać dłużnikowi ponadprzeciętną (indywidualną) dbałość o in-
teres wierzyciela. Troskę tę można sprawować na wiele sposobów, wspól-
nym zaś elementem konkretnych przejawów lojalności jest stawianie intere-
su poruczającego przed interes własny w toku sumiennego wykonywania
poruczonych czynności i w dobrej wierze. Powściąganie własnego interesu
nie oznacza bynajmniej altruizmu; z drugiej zaś strony poruczający pokłada
w działającym zaufanie przynajmniej co do tego, że wykona on czynność.
Wierzyciela z reguły nie interesuje oddźwięk w psychice dłużnika, z jakim
spotkało się wykonanie zobowiązania, przy czym dłużnik zwykle ma świado-
mość tego, że wierzyciel oczekuje świadczenia. W ten sposób kształtują się
argumenty przemawiające za wiodącą rolą zaufania w stosunkach z udzia-
łem pośrednika giełdowego40, jak również punkt odniesienia dla oceny dobrej
wiary pośrednika giełdowego41, na przykład w sytuacjach spornych między
stronami, zrodzonych na tle konfliktu interesów.

W tym rozumieniu lojalne postępowanie jest elementem treści każdego
zobowiązania, nie tylko w grupie zobowiązań obejmujących świadczenie usług.
Eksponowanie elementu lojalności właśnie w umowach o świadczenie usług
świadczy o specyficznym usytuowaniu tej grupy kontraktowej (m.in. reprezen-
towanie cudzych interesów), nic jednak nowego nie wnosi do wymogu działa-
nia dłużnika w dobrej wierze. Pojęcia uczciwości, lojalności i sumienności są po
prostu trwałym dorobkiem kultury stosunków międzyludzkich o wartości obiek-
tywnej, niezależnie od układu społecznego, w którym mają być stosowane42.
Ponadto naruszenie obowiązku lojalności nie stanowi samo przez się o pocią-
gnięciu usługodawcy do odpowiedzialności. Należy jeszcze wykazać, jakim dzia-
łaniem dłużnik dopuścił się niewykonania zobowiązania i tym samym zawiódł
kontrahenta (nastanął na lojalność)43. W systemie common law wyodrębnia się
cztery platformy lojalności agenta: posłuszeństwo wskazówkom (poza granicami
samodzielności agenta), zachowanie tajemnicy, przechowywanie rzeczy otrzy-
manych od zleceniodawcy oraz powstrzymanie się od działań konkurencyjnych44.

40 Lojalność wywodzi z zaufania A. Całus w odniesieniu do umowy zlecenia (dz. cyt., s. 351).
41 Lojalność wywodzi z charakterystyki zobowiązania jako uberrimea fidei M. Romanowski,

Prawo o publicznym obrocie..., s. 288.
42 A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 156.
43 Por. A. Burzak, Umowa o pośrednictwo (II), PPH 1992, nr 3, s. 8; J. L. Casey, dz. cyt.,

s. 67–74.
44 Zob. H. Brox, Handelsrecht und Wertpapierrecht, München 2001, s. 108.
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Na gruncie giełdowych stosunków obligacyjnych można wyodrębnić dwa
typowe przejawy naruszenia przez pośrednika reguły lojalnego postępowania
względem klienta.

Po pierwsze, pośrednik nie może wprowadzać swojego mandanta
w błąd45. Wprowadzenie mandanta w błąd jest brzemienne w skutki, ponie-
waż na etapie kontraktowania giełdowego istotne znaczenie ma oświadcze-
nie woli pośrednika skierowane na giełdę. Uchylenie się klienta od skutków
dyspozycji złożonej pod wpływem błędu, już po zawarciu umowy sprzedaży
na giełdzie, nie spowoduje w efekcie przywrócenia stanu pierwotnego (resti-
tutio in integrum). Zniweczenie skutków umowy sprzedaży jest wprawdzie
możliwe (w ramach procedury tzw. anulowania transakcji)46, ale złożenie
oświadczenia woli przez klienta w trybie przepisu art. 88 k.c. nie jest
wystarczającą podstawą uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia
woli przez pośrednika, który zawarł umowę sprzedaży wykorzystując błąd
klienta. Wprowadzenie klienta w błąd aktualizuje odpowiedzialność pośred-
nika, najczęściej w związku z udzieleniem klientowi niewłaściwych informacji,
bądź w wariancie umowy o pośrednictwo z elementem świadczenia usług
konsultingowych. Nowe niebezpieczeństwa dla klienta w związku z wprowa-
dzeniem w błąd niosą ze sobą dopuszczalne od niedawna tzw. transakcje
bezpośrednie (art. 74 u.o.i.f.)47.

Po drugie, pośrednik powinien powstrzymać się (non facere) od prowo-
kowania konfliktu interesów. Powinności usługodawcy związane z zagadnie-
niem konfliktu interesów już dawniej doczekały się samodzielnego ujęcia.
Granice tzw. zakazu współzawodnictwa (Wettbewerbsverbot) nadal pozostają
sporne48, ale współcześnie kontur tego zaniechania kojarzony jest nie bez
racji z obowiązkiem lojalności.

W prawie niemieckim unormowanie konfliktu interesów w obrocie gieł-
dowym nawiązuje do wzorca umowy komisu49. Natomiast w common law
powinność unikania konfliktu interesów wywodzi się z unormowań agency,
nawet jako zasada podstawowa (a fundamental principle)50.

45 Por. A. Burzak, Umowa o pośrednictwo (I), PPH 1992, nr 2, s. 19; M. Romanowski,
Umowa o pośrednictwo..., s. 173.

46 Zob. przepis art. 28 ust. 2 pkt 8 u.o.i.f. oraz przepis § 65 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.).

47 Projekt nowelizacji z 2007 roku przewiduje zmiany konstrukcji prawnej tej czynności.
48 Zob. C.-W. Canaris, Handelsrecht, München 2000, s. 331.
49 Szeroko S. Kümpel, Die Allgemeinen Verhaltensregeln..., s. 689 i nast.; tenże [w:] Bank-

rechts – Handbuch..., s. 2683.
50 Por. R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, dz. cyt., s. 226.
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Pośrednik giełdowy może działać w interesie klienta (Kundeninteress),
ale również w interesie własnym (Eigeninteress) bądź w interesie osób trze-
cich (Drittinteress)51. Interesowi klienta może zatem zostać przeciwstawiony
interes pośrednika, bądź interes osób trzecich. W pierwszym przypadku
pośrednik staje do konkurencji z poruczającym pośrednictwo, natomiast
w drugim pośrednik działa nie tylko dla poruczającego, ale również dla innych
osób. W doktrynie wyróżniane są inne płaszczyzny52 bądź przejawy53 konfliktu
interesów.

Konflikt interesów w sferze giełdowych stosunków obligacyjnych może
wystąpić w związku z dopuszczalnością zawierania przez pośredników gieł-
dowych umów sprzedaży na swój rachunek (dealer, Vertragshändler,
Eigenhändler). Kwestia przyznania pośrednikom giełdowym tego rodzaju pre-
rogatywy jest rozstrzygana in concreto. W prawie polskim pośrednik giełdo-
wy może nabywać na swój rachunek walory giełdowe w granicach określo-
nych w zezwoleniu (art. 69 ust. 2 pkt 3 u.o.i.f.; art. 38e ust. 1 u.g.t.). Kolizji
interesów pośrednika i klienta nie można zatem wykluczyć, ani lekceważyć,
także w związku z dopuszczalnością zawierania transakcji bezpośrednich
(art. 74 u.o.i.f.). Wagę tego problemu zauważyły inne ustawodawstwa. Prio-
rytet dyspozycji klientowskich proklamował już kodeks handlowy Napoleona
(art. 85), północnoamerykańska CEA (sekcja 6j), SEA (sekcja 11a)54 oraz
australijska CA (sekcja 1267)55.

W intencji zminimalizowania groźby wystąpienia konfliktu interesów
pośrednika i jego klienta postuluje się nawet wyłączenie możliwości bezpo-
średniego inwestowania na giełdzie przez maklerów giełdowych56. Zgłoszone
zapatrywanie nie spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem w literaturze.
Alternatywne rozwiązanie tego problemu może polegać raczej na obwaro-
waniu pośrednika powinnością poinformowania klienta o rozmiarach korzy-
ści możliwych do osiągnięcia w związku z tak dokonaną – i rodzącą ewen-

51 Por. D. H. Bliesener, dz. cyt., s. 166; F. A. Schäfer, Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz,
Verkaufprospektgesetz..., s. 358.

52 I. Koller na tle komisu wyróżnia tylko dwie płaszczyzny konfliktu: komisant – komitent
oraz komitent – komitent (Interessenkonflikte im Kommissionsverhältnis, BB 1978, nr 35–36,
s. 1733). Kolizja na linii komitent – osoby trzecie zawiera się w pierwszej płaszczyźnie, ze
względu na obciążający komisanta obowiązek lojalności.

53 Zob. A. R. Henshaw, dz. cyt., s. 158; M. Pajor-Bytomski, Neues Handelsvertreterrecht in
Ungarn, RIW 2005, z. 4, s. 268.

54 W literaturze N. S. Poser, dz. cyt., s. 139.
55 W literaturze R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, dz. cyt., s. 233 i nast.
56 M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 178.
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tualną dysjunkcję interesów – czynnością57. Wystarcza w tej mierze oświad-
czenie pośrednika. Problem należy jednak do dyskusyjnych. Można bowiem
zakwestionować obowiązek udzielania klientom informacji o kierunkach „wła-
snej” aktywności kontraktowej pośrednika giełdowego, podnosząc jeden de-
cydujący argument: interes gospodarczy klienta nie jest wartością absolutną
i udzielanie klientom informacji na ten temat przekracza chyba akceptowa-
ne granice ochrony tej wartości. W doktrynie proponowano także inne for-
my ograniczeń działalności dealerskiej, zastrzegając jednak dopuszczalność
zawierania przez personel pośrednika giełdowego umów sprzedaży na swój
rachunek58. Ustawa zapewnia piastunom organów oraz personelowi pośred-
nika giełdowego możliwość zawierana na giełdzie umów sprzedaży na swój
rachunek, na warunkach przewidzianych w regulaminie (art. 82 ust. 2 pkt 5
u.o.i.f.), przy czym projekt nowelizacji z 2007 roku przewiduje obowiązek
ewidencjonowania umów zawartych w charakterze dealera (art. 83a ust. 4
pkt 2 u.o.i.f.) oraz intensyfikuje powinności sprawozdawcze w tym zakresie
(art. 93a u.o.i.f.).

Za bezsporną uznano natomiast tezę, że komisant jest zobowiązany do
lojalności wobec komitenta i że nie wolno mu działać w interesie osób trze-
cich59. Rozciąga się ona także na innych reprezentantów60. W obrocie giełdo-
wym wystąpienie kolizji na wskazanym obszarze należy ocenić jako mało
prawdopodobne, jeżeli pośrednik zawiera na rachunek klienta umowy opie-
wające na walory zdematerializowane. Umowy tego typu korzystają bowiem
z dobrodziejstw procedury określania kursu przez pośrednika kursowego (ma-
klera-specjalistę), a zatem dochodzą do skutku w warunkach tzw. anonimo-
wości klientów. Przedstawione zagadnienie nabiera innych barw wszędzie
tam, gdzie pośrednik występuje na parkiecie giełdowym, a więc styka się
z potencjalnymi kontrahentami osobiście. Zjawisko nazywane niekiedy „han-
del ręka w rękę” („Face-to-Face Geschäfte”)61 należy wiązać właśnie z ustro-
jami giełdowymi, wykorzystującymi w fazie zawierania umów sprzedaży pro-

57 Rozwiązanie to znane jest na przykład w prawie włoskim (przepis art. 6 ust. 1 lit. g)
ustawy dnia 2 stycznia 1991 roku Regulation of securities investment business and provisions on
the organization of the securities market.

58 Zob. np. M. Dul, R. Jastrzębski, dz. cyt., s. 170.
59 A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego..., s. 662.
60 Co do agencji zob. A. Szpunar, tamże, s. 649; S. Włodyka (red.), Umowy o przedstawi-

cielstwo i pośrednictwo gospodarcze [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1993,
s. 135; co do pośrednika sensu stricto zob. M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 186.

61 Zob. F. A. Schäfer (red.), Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz...,
s. 143. Por. także nt. sytuacji maklera K. J. Hopt, Handelgesetzbuch, München 2000, s. 399.
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cedurę open outcry. Charakterystyczne rozwiązanie tego problemu przewidu-
je sekcja 6j CEA. Ustawodawca północnoamerykański stanowi, że pośrednik
czynny na parkiecie giełdowym (pit, ring) nie może wykonać dyspozycji klien-
towskiej, jeżeli zna przeciwną stronę potencjalnej umowy (tj. stojącego vis a vis
pośrednika) albo pozostaje z innymi osobami czynnymi na parkiecie w sto-
sunkach komplikujących handel (np. jeżeli po przeciwnej stronie stoi wspól-
nik, pracodawca bądź pracownik).

Konflikt interesów rodzi się także na tle innych czynności maklerskich62.
We współczesnym obrocie giełdowym zupełnie traci natomiast na znaczeniu
kwestia podarków (utajonych wynagrodzeń), które miałby otrzymywać
pośrednik od osób trzecich, co świadczyłoby o stawianiu interesów osób trze-
cich przed interesem klienta63.

6. Pozytywne oraz negatywne
obowiązki informacyjne

W trakcie wykonywania mandatu istotne znaczenie mają powinności
informacyjne zleceniobiorcy. Przybierają one – w ogólności – wymiar pozy-
tywny (obowiązek udzielania informacji) oraz wymiar negatywny (obowią-
zek zachowania tajemnicy). Uzasadnienie dla obu przejawów komunikowa-
nia jest oczywiste64. Przyjmuje się, że obowiązek udzielania wiadomości
wynika „niejako z natury rzeczy”65. Zleceniobiorca prowadzi cudzą sprawę,
winien więc o wszelkich aktualnościach związanych ze sprawą notyfikować
domini negotii, powstrzymać się zaś od informowania innych osób, w zgo-
dzie z założeniem dyskrecji, jaką pryncypał chciałby przejawiać we własnych
sprawach, w najwyższym stopniu poufnych. Zadośćuczynienie tym powinno-
ściom „odrywa się” od przebiegu stosunku zobowiązaniowego, stąd w całej
rozciągłości uzasadnione jest traktowanie ich w kategorii obowiązków nieza-

62 Np. w zakresie umowy gwarancji dojścia do skutku emisji papierów wartościowych (por.
C. J. Johnson, Jr, J. McLaughlin, dz. cyt., s. 368–374) oraz na tle świadczenia usług dorad-
czych (por. N. S. Poser, dz. cyt., s. 165).

63 Por. Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego, Warszawa–
–Poznań 1981, s. 254; A. Całus, dz. cyt., s. 355; M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 178.

64 Na temat ratio powinności konfidencjonalnych W. Ludwiczak, dz. cyt., s. 101, R. Ludwicki,
Niektóre problemy umowy komisu (Artykuł dyskusyjny), Palestra 1970, nr 7, s. 28; L. Ogiegło
[w:] System prawa prywatnego..., s. 369.

65 A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego..., s. 398.
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leżnych (uniwersalnych)66, bądź uzupełniających obowiązek lojalności67. Skut-
kiem niedopełnienia zarówno obowiązku informowania, jak i obowiązku
zachowania tajemnicy jest odpowiedzialność pośrednika giełdowego za szkodę
wywołaną tym przejawem niewykonania zobowiązania.

Obowiązek udzielania informacji przez pośrednika giełdowego wynika
z przepisu art. 740 zdanie pierwsze k.c. Nie wolno przyjmującemu zlecenie
wstrzymać się od udzielenia wiadomości dającemu zlecenie z tej przyczyny,
że dający zlecenie nie zwrócił mu wydatków68 bądź nie zapłacił wynagrodze-
nia. Przedmiotem konfidencjonowania są fakty związane z prowadzeniem
sprawy69. Informacje mają być wyczerpujące, przejrzyste i zrozumiałe70.
W przypadku obowiązku udzielania informacji poruczający dokonanie czyn-
ności winien mieć nieograniczony dostęp do wszystkich informacji, a zwłasz-
cza na temat wykonania czynności71 oraz ceny, po jakiej umowa doszła do
skutku72. Zleceniodawca powinien wiedzieć o niewykonaniu czynności, o przy-
czynach niewykonania i przeszkodach w wykonaniu bądź wykonywaniu czyn-
ności oraz o podjęciu sprawy bez zlecenia (bez lub wbrew dyspozycji).
Zleceniobiorca powinien poinformować o tym, że wdał się w spór z osobą
trzecią w zakresie, w jakim dotyczy to godnych ochrony praw zleceniodawcy.
Niekiedy przyjmuje się, że obowiązek udzielania informacji obejmuje fakty
materialne73.

Zleceniodawca powinien zostać poinformowany niezwłocznie po zaj-
ściu zmian w stanie spraw74, bez żądania w rozmiarze wystarczającym dla
nabrania orientacji w bieżącym stanie sprawy, a na żądanie oraz po zakoń-

66 Tak M. Bączyk na tle obowiązku zachowania tajemnicy bankowej (Odpowiedzialność
umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989, s. 212).

67 Tak T. Wiśniewski na tle obowiązku zachowania tajemnicy (dz. cyt., s. 117).
68 W. Ludwiczak, dz. cyt., s. 101.
69 Obszernie w literaturze K. J. Hopt, Handelgesetzbuch..., s. 1085; J. Sokołowski, Ogólne

warunki umów komisu i umów agencyjnych w stosunkach związanych z handlem zagranicznym,
PUG 1971, nr 4, s. 114; G. Grzybczyk, Różne formy pośrednictwa, Rejent 1998, nr 2, s. 50;
A. Całus, dz. cyt., s. 219 oraz s. 354; M. Nesterowicz, Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa
1980, s. 673; J. Szczerski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972, s. 1548; Z. K. Nowa-
kowski, dz. cyt., s. 254; E. Rott-Pietrzyk, dz. cyt., s. 112. W zakresie umowy o dzieło zob.
W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 437.

70 W. Ludwiczak, dz. cyt., s. 105. Zob. także M. Gackle, dz. cyt., s. 147–149; H. Brox,
dz. cyt., s. 186.

71 Por. H. Brox, dz. cyt., s. 186.
72 K. J. Hopt, Handelgesetzbuch..., s. 1085.
73 N. S. Poser, dz. cyt., s. 156.
74 Np. A. Kędzierska-Cieślak, dz. cyt., s. 164; D. M. Gienkin (red.), Radzieckie prawo cywilne,

t. II, Warszawa 1956, s. 130.
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czeniu sprawy – o wszystkich zdarzeniach związanych z jego sprawą. W dok-
trynie zwrócono uwagę na obowiązek udostępniania wszystkich opubliko-
wanych informacji niezbędnych dla podjęcia decyzji inwestycyjnych75, cho-
ciaż klient powinien raczej zaopatrywać się w takie informacje we wła-
snym zakresie.

Szczególne znaczenie należy przypisać obowiązkowi udzielania informacji
o aktualnym rozmiarze tzw. depozytu zabezpieczającego, niezbędnego do
wykonywania umów opiewających na prawo pochodne. Pośrednik giełdowy
winien bowiem na bieżąco monitorować rozmiar klientowskiego depozytu
(wysokość salda na rachunku)76, a w wypadku jego niedostatku wystąpić z żą-
daniem uzupełnienia. Wezwanie o uzupełnienie brakującego depozytu rodzi
jednocześnie skutek zawiadomienia o aktualnej wysokości depozytu.

Pośrednika giełdowego w zasadzie nie wiąże obowiązek wskazania
osoby, z którą zawarł umowę sprzedaży, w przeciwieństwie do komisan-
ta77. Pośrednik giełdowy nie jest pełnomocnikiem klienta. Sprzeciwiają się
temu również względy pragmatyki giełdowej (dyskrecja, czy wręcz anoni-
mowość obrotu giełdowego), niezależnie od trudności w zakresie wskazania
wierzyciela, który otrzymał od izby rozliczeniowej świadczenie spełnione
przez pośrednika zobowiązanego na podstawie umowy sprzedaży zawartej
na giełdzie.

Dla wykonania obowiązku udzielenia informacji nie została zastrzeżona
forma szczególna. Zastrzeżenie formy oraz skutków jej niedochowania
(np. ad eventum) pozostaje w gestii stron. Udostępnienie wyciągu z rachunku
rozliczeniowego klienta albo poinformowanie o dokonanych wpisach na ra-
chunek w inny sposób ma skutek udzielenia informacji związanej z wykony-
waniem umowy o pośrednictwo giełdowe. Informacji na ten temat można
jednak domagać się niezależnie od informacji na temat obrotów na rachun-
ku rozliczeniowym.

Do obowiązku udzielania informacji wyraźnie nawiązuje – jakkolwiek
wyposażony w samodzielne znaczenie jurydyczne – obowiązek przechowy-
wania prób towarów. Powinność ta, wykształcona i utrwalona w praktyce
obrotu towarowego, jest odwzorowana w brzmieniu przepisu § 96 HGB78.

75 M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 183.
76 Por. S. Kümpel [w:] Bankrechts – Handbuch..., s. 2699.
77 Zob. W.-H. Roth, dz. cyt., s. 1007.
78 Makler handlowy, o ile strony go z tego nie zwolniły lub o ile nie jest on zwolniony

według zwyczaju miejscowego ze względu na rodzaj towaru, przechowuje każdą przekazaną
sobie próbkę sprzedawanego według próbek za swoim pośrednictwem towaru do chwili przy-
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Przy sprzedaży według próby, próba świadczy za całość (art. 321 k.z.). Obo-
wiązek przechowywania prób towarów traci współcześnie na znaczeniu, je-
żeli chodzi o przechowywanie towarów giełdowych w lokalu pośrednika.
Aktualnie polega on raczej na obowiązku wskazania klientowi cech praw-
nych waloru dopuszczonego do obrotu zorganizowanego. Jeżeli chodzi o to-
war giełdowy – rzecz ruchomą, to pośrednik powinien znać parametry towa-
ru, w tym także – w zasadzie – warunki jego składowania. Natomiast w przy-
padku towarów giełdowych – praw pochodnych pośrednik powinien znać treść
tego prawa podmiotowego. Analogiczną prawidłowość można sformułować
co do stanu wiedzy pośrednika na temat dostępnych dla klienta instrumen-
tów finansowych. Pośrednik powinien znać treść prawa podmiotowego zwią-
zanego z wybranymi walorami zdematerializowanymi.

Obowiązek zachowania tajemnicy jest negatywnym przejawem powin-
ności informacyjnych. Regulacja obowiązku zachowania tajemnicy jest sto-
sunkowo obszerna (art. 147–153 u.o.i.f. oraz art. 53–55c u.g.t.). W zakresie
obowiązku zachowania tajemnicy mieści się obowiązek nieograniczonego
czasem trwania zobowiązania powstrzymania się (non facere) od ujawniania
wszelkich faktów o sprawie79 oraz obowiązek podjęcia działań (facere), które
temu zapobiegną. Obowiązek zachowania tajemnicy jest traktowany jako
następstwo zawodowego wykonywania działalności przez pośrednika80 i na-
wiązuje do spoczywającej na pośredniku powinności właściwego opracowa-
nia organizacyjnych reguł funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uchylenie tajem-
nicy we wszystkich ustawodawstwach giełdowych jest traktowane wyjątkowo
i obwarowane różnymi utrudnieniami81.

7. Problem świadczenia usług wiedzy

Obowiązek świadczenia klientowi usług doradczych nie mieści się for-
mule zobowiązania pośrednika giełdowego w prawie polskim. Na potrzeby

jęcia towaru bez zastrzeżeń co do jego właściwości albo do chwili załatwienia umowy w inny
sposób. Makler handlowy oznakowuje próbki.

79 Szeroko E. Kowalewski, Makler ubezpieczeniowy. Broker, Bydgoszcz 1991, s. 53–54. Por.
także B. Kucharski, dz. cyt., s. 13.

80 R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, dz. cyt., s. 240.
81 Zob. sekcja 44 SCA; przepis art. 15 ust. 2–4 SESTA; dużo o uchyleniu tajemnicy w prawie

niemieckim przepis § 1a ust. 1 oraz przepis § 8a ust. 4 Börsengesetz 1998; sekcja 6n (3) (A) CEA;
sekcja 46 argentyńskiej Act Nş 17,81; przepis art. 64 Law on Securities z 24 czerwca 1998 roku
obowiązującej w Serbii, Bośni i Hercegowinie (na mocy porozumienia pokojowego z Dayton).



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l126 Umowa o pośrednictwo giełdowe

konsultingu giełdowego przystosowana jest odrębna czynność maklerska,
a mianowicie odpłatne doradztwo w zakresie obrotu giełdowego (art. 69 ust. 3
pkt 2 u.o.i.f.; art. 38 ust. 2 pkt 4 u.g.t.). Umowa o doradztwo jest umową
nazwaną, wyposażoną przez ustawę w charakterystyczne elementy treści
(art. 76 u.o.i.f.; art. 38c u.g.t.).

Usytuowanie obowiązku doradzania jako elementu zobowiązania
pośrednika w ramach umowy o pośrednictwo giełdowe pozostaje kwestią
dyskutowaną ostatnio w kontekście elektronicznego obrotu giełdowego82.
W perspektywie może nawet dojść do wyraźnego wyodrębnienia zobowiąza-
nia pośrednika w postaci execution-only oraz w wariancie ściśle zasymilowa-
nym z czynnością doradzania. Specyfika pierwszego wariantu przejawia się
w przyjmowaniu li tylko do wykonania dyspozycji klientowskich, natomiast
w drugim przypadku pośrednik dodatkowo bierze na siebie obowiązek indy-
widualnego wskazywania klientowi lukratywnych przedsięwzięć giełdowych
na miarę aktualnego stanu wiedzy.

Nie sposób przewidzieć tego, czy ukształtowanie treści zobowiązania
z elementem, a nawet pierwszoplanowym świadczeniem doradczym, będzie
dziełem przyszłości. Ogólna tendencja do umacniania pozycji prawnej klienta
niewątpliwie znajdzie swoje normatywne przełożenie w usankcjonowaniu
wymogu udzielania jemu relewantnych informacji w coraz większym
rozmiarze. Z uwzględnieniem zachowania odpowiedniego parytetu pomiędzy
wskazanymi powinnościami pośrednika giełdowego należy jednak zauważyć,
że powinności informacyjne stanowią obecnie charakterystyczny element
stosunków obligacyjnych z jego udziałem. Tendencja ta dotyczy szerszej grupy
umów o świadczenie usług83 i nie ulegnie raczej odwróceniu.

Doglądanie spraw giełdowych powinno w głównej mierze leżeć w sfe-
rze zainteresowania klienta, nawet jeżeli korzysta on z niezwykle łatwych
w użyciu, a przez to niosących nowe ryzyka, udogodnień handlu elektro-
nicznego. Klient uprawniony do uzyskania porady pośrednika nie ma obo-
wiązku wykorzystania tak powziętej wiedzy84. Pomimo tego poddaje się
w wątpliwość, czy wyłączenie przez pośrednika obowiązku świadczenia usług
doradczych w umowie o pośrednictwo giełdowe jest prawnie skuteczne85.
Wypowiedzi judykatury mogą dostarczyć cennych wskazówek, w szczegól-

82 J. Herms, dz. cyt., s. 321; G. Mai, dz. cyt., s. 204.
83 Zob. na tle umowy o doraźne pośrednictwo ogólne (umowy maklerskiej) P. Schwerdtner,

Maklerrecht, München 1999, s. 108 i nast.
84 M. Schön, dz. cyt., s. 56.
85 G. Mai, dz. cyt., s. 204.
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86 W prawie austriackim poglądy na kwestię informowania klienta o ryzyku związanym
z umowami różnicowymi skrystalizowała judykatura. Działo się to w okresie, kiedy nie obowią-
zywały jeszcze uregulowania ustawowe, na podstawie których pośrednicy winni byli udzielić
klientom informacji o wzmożonym ryzyku związanym z tego typu umowami giełdowymi. Szerzej
P. Bydlinski, Aufklärungspflichten der Bank bei Geschäften mit Wertpapieren und Derivaten nach
österreichischem Recht, RIW 1996, nr 4, s. 290.

ności ostrożnie przybliżyć do upowszechnienia się potrzeby wzbogacenia zo-
bowiązania pośredniczenia giełdowego o nowe elementy86.
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Utrata prawa do prowizji może jednak u pośrednika być
następstwem np. tego, że działał przeważnie na korzyść
przeciwnika.

S. Wróblewski,
Powszechny austriacki kodeks cywilny. Część druga 938–1502,

Kraków 1918, s. 862

* * *

Opłaty wówczas pobierano od wszystkiego niemal, czy za
szrotarstwo, czy za przechowanie towaru w domach gościnnych,
słowem przy i dla jakiej okazji. A że tych okazji, oczywista,
było wiele, dlatego też każdy kupiec wyjeżdżał z miasta ze
„czczą kaletą jakoby po wojnie”. Nikt go nie oszczędzał, nawet
i tłumacz, który za sporządzenie przezeń, a właściwie za jego
pośrednictwem, transakcje kupieckie kazał sobie płacić sowicie.
Kto mógł, ściągał z gościa ile się dało. Gość mógł się od tego
wszystkiego zabezpieczyć przez przyjęcie prawa miejskiego.
Kazano mu się za to opłacić należycie.

S. Górzyński,
Prawo składu w Polsce,
Warszawa 1926, s. 12.
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Rozdz ia ł  VII

WYNAGRODZENIE
POŚREDNIKA GIEŁDOWEGO

1. Charakter prawny wynagrodzenia pośrednika giełdowego

Sytuację prawną pośrednika giełdowego, występującego jako wierzyciel
w stosunku do klienta, określają uprawnienia tradycyjnie spotykane w umo-
wach o świadczenie usług. Pośrednik giełdowy jako usługodawca może za-
tem żądać wynagrodzenia.

Zleceniobiorca w umowie zastrzega dla siebie wynagrodzenie pod różną
postacią. Agent oraz komisant wynagradzany jest prowizją1. W dawniejszej2

i nowszej literaturze3 wskazuje się na jeszcze inne formy wynagrodzenia
komisanta. Wynagrodzenie prowizyjne pozostaje formą podstawową4. Kwe-
stię wynagrodzenia doraźnego pośrednika ogólnego (maklera) w pewnych
przypadkach regulują stosowane analogicznie niektóre przepisy o umowie
agencyjnej5, natomiast w innych przypadkach bardziej odpowiednie są prze-
pisy o umowie zlecenia6. W prawie niemieckim agent komisowy wywodzi

1 A także spedytor. Zob. L. Ogiegło, Umowa spedycji, Katowice 1978, s. 93.
2 J. Sokołowski, Ogólne warunki umów komisu i umów agencyjnych w stosunkach związa-

nych z handlem zagranicznym, PUG 1971, nr 4, s. 114.
3 J. Frąckowiak [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa,

t. 7, Warszawa 2001, s. 428.
4 E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna po nowelizacji (art. 758–7649 k.c.). Komentarz, Kraków

2001, s. 88.
5 Wyrok SN z dnia 28 października 1999 roku, II CKN 530/98, OSNC 2000, z. 5, poz. 88.
6 Wyrok SN z dnia 10 czerwca 2003 roku, I CKN 414/01, OSNC 2004, z. 9, poz. 139.
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roszczenie o wynagrodzenie z unormowania umowy agencyjnej, chociaż ze
zleceniodawcą łączy go umowa o stałe świadczenie usług komisowych7.

Pośrednik giełdowy jest uprawniony do prowizji8, w zasadzie bez wzglę-
du na kwalifikację prawną umowy o pośrednictwo giełdowe oraz legislacyjne
ujęcie odpłatności usług pośrednika giełdowego. W doktrynie przyjmuje się,
że podstawą uprawnienia pośrednika giełdowego do prowizji są przepisy
o umowie komisu9, co jednak nie znajduje potwierdzenia w przepisie odsyła-
jącym do przepisów o umowie zlecenia w zakresie umowy o pośrednictwo
giełdowe (zob. art. 73 ust. 5 pkt 1 u.o.i.f. oraz art. 38b ust. 5 pkt 1 u.g.t.).

W przypadku pośredniczenia w zakresie zawierania umów sprzedaży
wykonywanych przez wpis na rachunek klient zazwyczaj wynagradza pośredni-
ka z tytułu prowadzenia rachunku rozliczeniowego. Nie jest to forma prowizji.
Wynagrodzenie przysługujące pośrednikowi z tytułu prowadzenia rachunków
rozliczeniowych ma charakter samodzielny. Pośrednik może żądać takiego
wynagrodzenia niezależnie od prowizji, jeżeli zostało ono zastrzeżone w umowie.

W praktyce obrotu prawnego pośrednik giełdowy bywa wynagradzany
również w inny sposób10.

2. Powstanie roszczenia o zapłatę prowizji

O chwili powstania uprawnienia do prowizji rozstrzyga umowa stron11.
Powstanie roszczenia o prowizję w umowach o świadczenie usług jest na-
stępstwem wykonania czynności przez dłużnika. W przypadku umów o za-
stępstwo powstanie roszczenia zastępcy wiąże się z zawarciem przez niego
umowy z osobą trzecią (w stosunku zewnętrznym). Na aprobatę zasługuje
pogląd, iż roszczenie pośrednika o zapłatę prowizji powstaje w chwili zawar-
cia na giełdzie umowy sprzedaży na podstawie dyspozycji klienta12. Prowizja

7 Por. C.-W. Canaris, Handelsrecht, München 2000, s. 359.
8 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 286.
9 A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 520.
10 Zob. M. Romanowski, Obowiązki inwestora wobec domu maklerskiego wynikające z umo-

wy zlecenia maklerskiego, PPH 1996, nr 10, s. 24 i nast.
11 L. Ogiegło [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7,

Warszawa 2001, s. 409.
12 Por. D. Nowak-James, Der Börsenzugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine recht-

vergleichende Untersuchung zum deutschen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Broker-
auftragsvertrag, Frankfurt am Main 2000, s. 149.
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przysługuje pośrednikowi, jeżeli umowa sprzedaży giełdowej została zawarta
zgodnie z dyspozycją klienta. Podobny pogląd utrzymuje się na tle umowy
agencyjnej. Powstanie roszczenia o prowizję wiąże się z zawarciem umowy
przez agenta13. Natomiast komisant nabywa roszczenie o zapłatę prowizji
z chwilą, gdy komitent otrzyma rzecz albo cenę (art. 772 k.c.).

Klient nie przyjmuje na siebie obowiązku płacenia pośrednikowi za
pozostawanie w gotowości do przyjmowania w przyszłości dyspozycji
zawarcia umów sprzedaży na giełdzie. Wykonywanie umowy o pośrednic-
two giełdowe w zakresie spełnienia głównego świadczenia nie polega na
non facere.

Pośrednik giełdowy może domagać się prowizji tylko od klienta.
Pośrednikowi nie przysługuje roszczenie o prowizję względem drugiej strony
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie (względem innego członka giełdy).
Pośrednik działa bowiem dla klienta. W giełdowym obrocie walorami zde-
materializowanymi trudno zresztą byłoby wskazać, kto jest „drugą stroną”
umowy sprzedaży zawartej przez pośrednika, występującego w roli oferenta.
Trudności biorą się stąd, że w prawie polskim umowa sprzedaży na giełdzie
dochodzi do skutku w wyniku przyjęcia ofert dwóch członków giełdy przez
osobę trzecią (tzw. członka giełdy-specjalistę), która nie jest „drugą stroną”
umowy sprzedaży.

W prawie niemieckim agent kieruje roszczenie o prowizję względem
dającego zlecenie. Natomiast prezentowaną kwestię rozwiązano inaczej w za-
kresie zobowiązania maklera (doraźnego pośrednika ogólnego). Jeżeli strony
nie ustaliły, kto powinien zapłacić wynagrodzenie maklerowi, to każda ze
stron płaci połowę, jeśli nie ma odpowiedniego zwyczaju miejscowego
(§ 99 k.h.niem.). Z tego względu w prawie niemieckim nabiera znaczenia pro-
blem przerzucenia ciężaru zapłaty prowizji (albo połowy prowizji) na drugą
stronę umowy zawartej z maklerem w stosunku zewnętrznym, nie wyłącza-
jąc nawet osób trzecich14. W sferze giełdowych stosunków obligacyjnych
w prawie polskim sygnalizowany problem przerzucenia obowiązku zapłaty pro-
wizji na inną osobę nie pojawia się w dotychczasowej praktyce. Odmienne
rozwiązania w tym zakresie mogą pojawić się w regulaminach tzw. alterna-
tywnych systemów obrotu (art. 78 u.o.i.f.).

13 E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna po nowelizacji (art. 758–7649 k.c.). Komentarz, Kraków
2001, s. 137.

14 Zob. R. Ohnesorge, Das Abwälzen der Provisionslast auf Dritte, Marburg 1995, s. 3 i nast.;
P. Schwerdtner, Maklerrecht, München 1999, s. 259 i nast.
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3. Wymagalność roszczenia o zapłatę prowizji

Regulacje normatywne umów o zastępstwo przewidują różne rozwiąza-
nia w zakresie nadejścia wymagalności roszczenia o prowizję. O wymagalno-
ści może decydować moment zawarcia umowy przez zastępcę w stosunku
zewnętrznym, wykonanie przez zastępcę umowy zawartej w stosunku ze-
wnętrznym, uzyskanie przez zastępcę świadczenia dla zastępowanego od
osoby trzeciej, uzyskanie świadczenia przez zastępowanego (od zastępcy albo
od osoby trzeciej), rozpoczęcie wykonywania przez zastępowanego zobowią-
zania w stosunku do osoby trzeciej, bądź też należyte wykonanie przez
zastępowanego zobowiązania w stosunku do osoby trzeciej15.

Jak się wydaje, wymagalność roszczenia pośrednika giełdowego o prowi-
zję wiąże się z chwilą zaspokojenia interesu klienta16. Jeżeli umowa sprzeda-
ży została na giełdzie zawarta na podstawie dyspozycji klienta, to interes
gospodarczy klienta jest zaspokojony dopiero wtedy, gdy pośrednik przenie-
sie na niego to, co uzyskał od osoby trzeciej. Podobnie w przypadku umowy
komisu interes komitenta polega na uzyskaniu świadczenia spełnionego przez
osobę trzecią, z czym wiąże się wymagalność roszczenia o prowizję17. Nie
wystarczy więc przyjęcie od klienta dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie i zakomunikowanie jej do obrotu giełdowego, aby pośrednik mógł
skutecznie domagać się wynagrodzenia. Nawet w chwili zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie na podstawie dyspozycji klienta w majątku klienta nie
dochodzi jeszcze do oczekiwanej zmiany.

Według unormowania umowy zlecenia, a zatem zgodnie z kierunkiem
odesłania ustawowego, wynagrodzenie należy się po wykonaniu zlecenia
(art. 744 k.c.). Przesłanką nadejścia wymagalności roszczenia o prowizję nie
jest jednak wykonanie czynności (spełnienie głównego świadczenia), lecz do-
piero wykonanie przez pośrednika wszystkich obowiązków, które łącznie skła-
dają się na jego dług względem klienta. Obok doprowadzenia swoim działa-
niem do zawarcia na giełdzie umowy sprzedaży zgodnie z dyspozycją klienta,
dla aktualizowania się roszczenia o prowizję pośrednik powinien doko-
nać czynności, które spowodują przejście przysporzenia do majątku klienta

15 Por. Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego, Warszawa–
–Poznań 1981, s. 255.

16 Por. M. Romanowski, Charakter prawny umowy o pośrednictwo, MoP 1997, nr 2, s. 105.
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(np. dokonać wpis na rachunek walorów giełdowych bądź rachunek pieniężny
klienta). Oprócz tego pośrednik powinien, w szczególności, złożyć sprawo-
zdanie, ewentualnie stworzyć klientowi możliwość zapoznania się informacją
o przebiegu sprawy, zwłaszcza udzielić informacji, z których wynikałoby,
że pośrednik ściśle zastosował się do dyspozycji klienta.

4. Wysokość wynagrodzenia pośrednika giełdowego

Wysokość wynagrodzenia w postaci prowizji giełdowej określana jest
z reguły jako niewielki ułamek rozmiaru przesunięcia w majątku klienta, które
zostało osiągnięte w wyniku starań pośrednika giełdowego. Prowizja należy
się zarówno od zbycia jak i od nabycia walorów giełdowych18. Rozmiar prze-
sunięcia majątkowego jest obliczany jako iloczyn ilości nabytych (zbytych)
walorów oraz ich ceny jednostkowej, ogłoszonej w cebule giełdowej. Ogólnie
rzecz biorąc, pośrednik pobiera prowizję od wartości zrealizowanego
zlecenia19. Wskaźnik procentowy prowizji powinien być określony w taryfie
(regulaminie) stosowanej przez pośrednika giełdowego. Zastrzeżenie wyjąt-
kowo korzystnej prowizji nie nakłada na pośrednika obowiązku świadczenia
usług doradczych20.

Pośrednikowi giełdowemu w ograniczonym zakresie przysługuje rosz-
czenie o zwrot wydatków, poczynionych w związku z dokonaniem czynności.
Jak się wydaje, jedyną podstawą ewentualnego roszczenia o zwrot wydatków
mogłyby być przepisy o umowie agencyjnej, a zatem powinny zostać speł-
nione przesłanki uwzględnienia roszczenia agenta (art. 762 k.c.). Przepis
art. 742 k.c. nie stanowi podstawy roszczenia o zwrot wydatków, gdyż po-
średnik prowadzi swoją działalność w sposób stały i zawodowy (za wynagro-
dzeniem). Zleceniodawca w ramach umowy zlecenia ponosi koszty związane

17 Tak zgodnie na tle przepisu § 396 k.h.niem. K. J. Hopt, Handelgesetzbuch, München
2000, s. 1096 oraz H. Brox, Handelsrecht und Wertpapierrecht, München 2001, s. 187.

18 Szerzej C. Boetzkes, Rechtsprobleme von Geldautomatengebühren und Wertpapierprovisionen,
Berlin 2001, s. 148 i nast.

19 De lege derogata przepis § 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998
roku w sprawie trybu i warunków postępowania domów maklerskich i banków prowadzących
działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1159).

20 M. Schön, Verhaltensregeln für Wertpapierdienstleistungunternehmen nach dem Zweiten
Finanzmarktförderunggesetz. Auswirkungen auf die Anlageberatung der Kreditinstitute, Hamburg
1997, s. 56.
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z realizacją zlecenia21. Pośrednik giełdowy również pokrywa takie koszty we
własnym zakresie22.

W praktyce kalkulacja prowizji uwzględnia także bieżące wydatki
pośrednika, związane z ruchem jego przedsiębiorstwa23. Klient poza zapłatą pro-
wizji nie ponosi kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa pośrednika.
Kalkulacja prowizji z reguły uwzględnia także jeszcze inne elementy24.

W braku taryfy bądź w przypadku zakwestionowania regulaminu, który
określa podstawę obliczenia wynagrodzenia, pośrednik jest uprawniony do
prowizji w skali przyjętej w danych stosunkach (art. 7581 § 3 k.c.), a nie
w wielkości współzależnej wykonanej pracy (art. 735 § 2 k.c.).

Pośrednik może domagać się zadatku na poczet wynagrodzenia (np. już
w chwili przyjęcia dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie). W prak-
tyce pośrednik przekazuje dyspozycję na giełdę dopiero wówczas, gdy dyspo-
nuje środkami pieniężnymi klienta w rozmiarze wystarczającym na zaspokoje-
nie roszczenia o prowizję. Dostępne dla pośrednika składniki majątku klienta
(zablokowane pokrycie) nie zasługują jednak na miano zadatku, nawet jeżeli
przewyższają wartość wymaganą do zwolnienia pośrednika z zaciągniętych
zobowiązań. Między innymi dlatego stronom umowy o pośrednictwo giełdowe
nie przysługują uprawnienia przewidziane w przepisie art. 394 k.c.

5. Zaspokojenie roszczenia o zapłatę prowizji przez potrącenie

W obrocie giełdowym zapłata prowizji przez klienta najczęściej docho-
dzi do skutku w wyniku potrącenia wynagrodzenia z pieniężnego rachunku
rozliczeniowego klienta. Zapłata przez potrącenie stanowi podstawowy spo-
sób zapłaty (ściągnięcia) prowizji w giełdowym obrocie walorami zdemateria-
lizowanymi. Prosta zapłata (najczęściej bezgotówkowa) odgrywa mniejszą rolę.

Pośrednik giełdowy może potrącić wymagalną wierzytelność o wyna-
grodzenie z wymagalną wierzytelnością klienta o wydanie tego, co pośrednik
uzyskał w wyniku zawarcia i wykonania umowy sprzedaży giełdowej. Prze-
słanki potrącenia aktualizują się tylko w niektórych sytuacjach. Uprawnienie

21 L. Ogiegło [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7,
Warszawa 2001, s. 367.

22 Por. jednak w prawie niemieckim D. Nowak-James, op. cit., s. 150.
23 Por. A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–

–Gdańsk 1976, s. 650; L. Ogiegło [w:] System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część
szczegółowa, t. 7, Warszawa 2001, s. 411.

24 Zob. M. Romanowski, Obowiązki inwestora wobec domu maklerskiego wynikające z umowy
zlecenia maklerskiego, PPH 1996, nr 10, s. 24 i nast.
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do zaspokojenia roszczenia o zapłatę prowizji przez potrącenie może powstać
wtedy, gdy pośrednik dysponuje środkami pieniężnymi klienta, tj. wówczas,
gdy pośrednik prowadzi rachunek pieniężny klienta i znajdują się na nim
środki klienta albo gdy pośrednik w trybie umowy sprzedaży zbył walor
klienta i dysponuje ceną uzyskaną od osoby trzeciej. Ta druga sytuacja dotyczy
nie tylko walorów zdematerializowanych.

Kompensowane wierzytelności powinny być tego samego rodzaju (pie-
niężne). Nie można jednak wykluczyć ewentualności, że pośrednik wyrazi
zainteresowanie „kompensatą” przysługującej jemu wierzytelności pieniężnej,
z wierzytelnością niepieniężną, która przysługuje klientowi przeciwko pośred-
nikowi, po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie. Chodzi tutaj o wierzytel-
ność klienta o wydanie korzyści uzyskanej przez pośrednika w stosunku ze-
wnętrznym, przy czym klient udzielił dyspozycji nabycia waloru giełdowego.
W ten sposób pośrednik uzyskałby tytułem wynagrodzenia walor giełdowy,
który przypada dla klienta. Podstawą zaspokojenia roszczenia pośrednika nie
będzie jednak oświadczenie woli o potrąceniu według przepisu art. 499 k.c.,
lecz zawarta z klientem umowa przelewu wybranych wierzytelności. Przelew
może zostać wykonany np. przez wpis na rachunek rozliczeniowy klienta.
Dopuszczalność tak ukształtowanego sposobu zaspokojenia roszczeń pośred-
nika powinna wynikać z regulaminu25.

Zaspokojenie wierzytelności o wynagrodzenie w drodze potrącenia z wie-
rzytelnością niepieniężną klienta jest możliwe dzięki temu, że pośrednicy mogą
występować w obrocie giełdowym także na swój rachunek (art. 69 ust. 2
pkt 3 u.o.i.f.; art. 38e u.g.t.). Pośrednik, który uzyskał od klienta walor gieł-
dowy tytułem wynagrodzenia, może rozporządzić nim w obrocie giełdowym.
Gdyby pośrednik nie mógł zawierać umów sprzedaży na giełdzie także na
swój rachunek (jako tzw. dealer), to waloru giełdowego uzyskanego tytułem
wynagrodzenia nie mógłby przenieść na inną osobę (wniosek z przepisu
art. 69 ust. 1 u.o.i.f. oraz z art. 38f u.g.t.). W takiej sytuacji objęcie waloru
giełdowego nie spełniłoby gospodarczej funkcji wynagrodzenia.

6. Kwestia dopuszczalności wynagrodzenia del credere

W doktrynie utrzymuje się opinia, iż zastrzeżona w umowie prowizja
del credere kumuluje się z głównym wynagrodzeniem (agenta)26. Pośrednikowi

25 Zob. przepisy § 7 ust. 3 pkt 10 i 11 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.).
26 Por. K. J. Hopt, Handelsvertreterrecht (§§ 84–92c, 54, 55 HGB), München 1999, s. 59.
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giełdowemu w prawie polskim nie przysługuje uprawnienie do dodatkowej
prowizji z tytułu zapewnienia o wypłacalności kontrahenta z umowy sprze-
daży giełdowej (osoby trzeciej). W praktyce nie odnotowano przypadków
odrębnego uwzględniania w taryfie pozycji „wynagrodzenie z tytułu przyję-
cia odpowiedzialności del credere” albo z tym właśnie skutkiem, zastrzeganej
obok prowizji z tytułu spełnienia głównego świadczenia na podstawie dyspo-
zycji klienta, ze skutkiem w postaci zawarcia i wykonania umowy sprzedaży
na giełdzie. Podstawowym założeniem współczesnego obrotu giełdowego jest
wypłacalność osób występujących w charakterze stron umowy sprzedaży.
Ogólnie akceptowaną ratio legis ustawodawstwa giełdowego jest urzeczywist-
nienie postulatu wykonywania zobowiązania wynikającego z każdej umowy
sprzedaży zawartej na giełdzie.

Żądanie wynagrodzenia del credere w umowie o pośrednictwo giełdo-
we nie zasługuje na uwzględnienie głównie dlatego, że konstrukcje
przewidziane w przepisach art. 73 ust. 3 zdanie drugie u.o.i.f. oraz art. 38b
ust. 3 u.g.t. nie stanowią podstawy odpowiedzialności del credere. Ponadto
różnią się one między sobą pod względem przyjętych rozwiązań szczegóło-
wych. Rozszerzenie odpowiedzialności pośrednika giełdowego na podstawie
przepisu art. 73 ust. 3 u.o.i.f. albo przepisu art. 38b ust. 3 u.g.t. można
rozpatrywać pod kątem podobieństw do innych przypadków zastrzeżenia del
credere w prawie polskim. Jedynie uregulowanie umowy agencyjnej obejmuje
taką klauzulę (art. 7617 k.c.)27. Rozkład ryzyka gospodarczego w umowie
o pośrednictwo giełdowe przedstawia się jednak inaczej, niż w umowie agen-
cyjnej. Pośrednik giełdowy nie jest pełnomocnikiem klienta, a skutki doko-
nanych przez niego czynności nie odnoszą się bezpośrednio do klienta. Klient
nie jest związany stosunkiem sprzedaży z osobą trzecią. Klient oczekuje
świadczenia od pośrednika, który występuje w roli zastępcy pośredniego, nie
zaś od osoby trzeciej.

Bez wątpienia żądanie wynagrodzenia z tytułu zapewnienia o wypła-
calności osoby trzeciej jest nieuzasadnione w giełdowym obrocie walorami
zdematerializowanymi. Dłużnikiem pośrednika jest bowiem giełdowa izba
rozliczeniowa, która jest instytucją z założenia wypłacalną. Jeżeli osoba trze-
cia nie wykona swojego zobowiązania względem izby rozliczeniowej, to
ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania względem
klienta (w zakresie obowiązku wydania korzyści) i tak spoczywa na pośred-

27 Zob. także E. Rott-Pietrzyk, Zobowiązanie del credere w umowie agencyjnej, Rejent 1998,
nr 11, s. 110.
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niku. Z tego względu pośrednik nie może domagać się podwyższonej prowi-
zji del credere. Zastrzeżenia z przepisów art. 73 ust. 3 zdanie drugie u.o.i.f.
oraz z art. 38b ust. 3 u.g.t. nie zmieniają zakresu odpowiedzialności pośred-
nika względem klienta, jak również nie stanowią podstawy dochodzenia
dodatkowego wynagrodzenia. Analiza tych unormowań oraz zagadnienia
odpowiedzialności del credere w sferze giełdowych stosunków obligacyjnych
wymagałaby odrębnych rozważań.
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Giełda często wkracza także w dziedzinę czynów ekono-
micznie niekorzystnych, szkodliwych, a nawet niemoralnych.

S. Kempner,
Giełda. Jej istota, cel i ustrój,

Warszawa 1908, s. 7.

* * *

Z początku publiczność dawała niższą cenę, dopiero pod
koniec 1718 zaczęła cenę podbijać, a Law wypuszczał nowe
akcje, tzw. córki, wnuczki, potem prawnuczki, sprzedawał je
na giełdzie przez swoich ajentów, których nauczył ażyoterstwa
i tak umiał podniecić u publiczności chęć nabywania, że cena
zwiększyła się trzydzieści sześć razy. (…). Wysyłał mianowicie
na giełdę swoich własnych agentów, czyli faktorów z akcjami,
dzieląc ich na dwie brygady, z których jedna okrzykiwała chęć
kupienia, drudzy zaś podawali je na sprzedaż, ale żądając
nadpłaty. Po wyjściu z giełdy nabywcy zwracali akcje
sprzedawcom-kolegom, a tymczasem publiczność kwapiła się do
kupowania wygórowanych papierów.

T. Korzon,
Historya handlu w zarysie,

Warszawa 1914, s. 173 oraz 189.
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Rozdz ia ł  VIII

WŁAŚCIWOŚCI PRAWNE
UMOWY O POŚREDNICTWO GIEŁDOWE

1. Uwagi wstępne

Instytucja pośrednictwa giełdowego została w prawie polskim uregulo-
wana jedynie w podstawowym zakresie, niewyczerpująco. Ustawa o obrocie
instrumentami finansowymi, a także ustawa o giełdach towarowych, okre-
ślają jedynie zarys konstrukcji prawnej zobowiązania pomiędzy pośrednikiem
giełdowym i jego klientem. Taką techniką legislacyjną polski ustawodawca
posługiwał się konsekwentnie na przestrzeni lat 1991–2005. Ma to swoje
następstwa w zakresie wykładni stosunku pośredniczenia giełdowego. Przede
wszystkim analiza przepisów ustaw giełdowych nie daje podstaw całościowe-
go ujęcia problematyki związanej z sytuacją prawną pośrednika giełdowego
i jego klienta. Projekt nowelizacji z 2007 roku petryfikuje rozwiązania przy-
jęte de lege lata.

Umowa o pośrednictwo giełdowe wykazuje wiele podobieństw w sto-
sunku do innych umów o świadczenie usług, jako konstrukcja prawna zainspi-
rowana analogicznymi uregulowaniami kontynentalnych systemów prawnych
oraz jej odpowiednikami w systemie prawa common law. Z tego względu
niezbędne jest szersze spojrzenie na sytuację prawną pośrednika giełdowego.
Odpowiedzi na tradycyjnie stawiane w doktrynie pytania, w odniesieniu do
charakterystycznych cech prawnych umowy o pośrednictwo giełdowe, będą
poszukiwane również na tle poglądów doktryny kontynentalnej i anglosa-
skiej na kwestię pośrednictwa giełdowego oraz wybranych umów o świad-
czenie usług.
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2. Granice samodzielności prawnej pośrednika giełdowego

Pośrednik giełdowy nie jest samodzielny na etapie wykonywania umowy
o pośrednictwo giełdowe. Pośrednikowi giełdowemu, inaczej niż maklerowi
(doraźnemu pośrednikowi ogólnemu, pośrednikowi sensu stricto)1, komisan-
towi2, czy agentowi, nie służy samodzielność w fazie wykonywania poru-
czonego pośrednictwa w zakresie miejsca i czasu spełnienia świadczenia,
przedmiotu świadczenia oraz sposobu spełnienia świadczenia3. Na częstotli-
wość udzielania dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie oraz na
ich treść wyłączny wpływ ma klient. Ponadto umowa sprzedaży giełdowej
jest wysoce ujednolicona (stypizowana) przez unormowania giełdowe (usta-
wowe i regulaminowe), pod względem sposobu jej zawarcia i wykonania.
Pośrednik na obu płaszczyznach nie jest samodzielny (inaczej niż agent).
Samodzielny jest ten, kto zasadniczo może dowolnie kształtować swoją
działalność i określać swój czas pracy (§ 84 ust. 1 k.h.niem.).

Znaczny margines samodzielności pośrednika w zakresie wykonywania
zobowiązania stanowi natomiast charakterystyczną cechę dyskrecjonalnej
postaci umowy o pośrednictwo giełdowe4. Według prawa polskiego samodziel-
ne dokonywanie czynności giełdowych ze skutkiem dla klienta nie mieści się
jednak w ramach zobowiązania pośredniczenia giełdowego. Uprawnienie do
zawierania przez pośrednika umów bez dyspozycji klienta (czyli nawet bez
jego wiedzy) jest de lege lata wyłączone, co wynika także z przepisów o umo-
wie zlecenia. Zawarcie umowy sprzedaży bez dyspozycji klienta, ale ze skut-
kiem dla niego, jest przejawem niewykonania zobowiązania z umowy o pośred-
nictwo giełdowe. Niewątpliwie pośrednik giełdowy dokonywa czynności dla
klienta dopiero po otrzymaniu dyspozycji, co podkreślono w doktrynie5, przy
czym jednocześnie zgodnie z treścią udzielonej dyspozycji. Pośrednik giełdo-

1 Zob. E. Kowalewski, Makler ubezpieczeniowy. Broker, Bydgoszcz 1991, s. 17; A. Całus,
Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 216.

2 Na temat płaszczyzn samodzielności komisanta zob. D. M. Gienkin (red.), Radzieckie
prawo cywilne, t. II, Warszawa 1956, s. 134; A. W. Wiśniewski [w:] J. Jakubowski, M. Toma-
szewski, A. Tynel, A. W. Wiśniewski, Zarys międzynarodowego prawa handlowego, Warszawa
1983, s. 263; A. Całus, dz. cyt., s. 204.

3 Tak co do przedstawiciela handlowego (agenta) K. J. Hopt, Handelsvertreterrecht (§§ 84–
–92c, 54, 55 HGB), München 1999, s. 26.

4 Zob. J. F. Marshall, M. E. Ellis, Investment Banking & Brokerage, Chicago-Cambridge
1994, s. 126.

5 N. S. Poser, Broker-Dealer Law and Regulation, Boston–New York–Toronto–London 1995, s. 169.
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wy, kierując się zamiarem przyczynienia korzyści klientowi, nie może samo-
dzielnie zawierać umów giełdowych na rachunek klienta, jak również nie może
zmieniać treści przyjętych dyspozycji, nawet in plus. Pewne modyfikacje tej
reguły są następstwem elastycznego ukształtowania treści zobowiązania po-
średnika w związku z udzieloną jemu tzw. dyspozycją dyskrecjonalną6.

Samodzielność pośrednika giełdowego charakteryzuje inną uregulowaną
w prawie polskim czynność maklerską, a mianowicie umowę o zarządzanie
składnikami cudzego majątku (art. 69 ust. 2 pkt 4 oraz art. 75 u.o.i.f., a także
art. 38 ust. 2 pkt 5 oraz 38d u.g.t.)7. Elementy stosunku dyskrecjonalnego
może również wykazywać – po spełnieniu innych jeszcze przesłanek – umowa
o pośrednictwo giełdowe, wzbogacona o element konsultingowy i możliwość
udzielania dyspozycji dyskrecjonalnych.

Przejawem samodzielności pośrednika giełdowego w systemach common
law jest obowiązek uzyskania najlepszej ceny8. W doktrynie anglosaskiej przyj-
muje się jednak, że obowiązek wystarania się o najlepszą możliwą cenę
odpada, jeżeli aktualny poziom kursów na giełdzie ogranicza przyznany po-
średnikowi margines swobody wynikający z dyspozycji9. W ramach dostoso-
wania się do okoliczności panujących na giełdzie pośrednik w ogóle nie za-
wiera wówczas umowy sprzedaży albo zawiera ją wprawdzie, lecz na wa-
runkach innych (gorszych), niżby sobie tego życzył klient. Pośrednik nie
narusza wtedy zobowiązania względem klienta.

3. Kwestia odpłatnego charakteru umowy
o pośrednictwo giełdowe

Z punktu widzenia regulacji aktualnie obowiązujących uprawnienie po-
średnika giełdowego do wynagrodzenia nie należy do elementów przedmio-
towo istotnych w umowie o pośrednictwo giełdowe. Kwestia wynagrodzenia
jest uregulowana przez odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego o umowie

6 Zob. rozdział IX oraz rozdział X.
7 Zob. także M. Bączyk, Umowy o zarządzanie majątkiem kontrahenta w zachodniej prak-

tyce bankowej, PB 1994, nr 2; s. 44 i nast. S. Antkiewicz, Usługa zarządzania portfelem wierzy-
cielskich papierów wartościowych, PB 2006, nr 3, s. 88 i nast.

8 Por. R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, Securities Industry Law, Sydney–Adelaide–Brisbane–
–Canberra–Hobart–Melbourne–Perth 1993, s. 217; N. S. Poser, dz. cyt., s. 145. W prawie nie-
mieckim M. Jung, B. Schleicher, Finanzdienstleiser und Wertpapierhandelbanken – Aufsichtrecht-
liche Regelungen, Berlin 2001, s. 230.

9 R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, dz. cyt., s. 231.
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zlecenia. Jednakże takie odesłanie nie rozstrzyga problemu odpłatności umo-
wy o pośrednictwo giełdowe. Za odpłatnością przy zleceniu przemawia
bowiem jedynie domniemanie, przewidziane w przepisie art. 735 § 1 k.c.
W doktrynie sformułowano myśl, iż zlecenie maklerskie ma charakter odpłatny,
przy czym argumentacja opiera się właśnie na unormowaniu art. 735 k.c.10

Prezentowana opinia należy jednak do dyskusyjnych, ponieważ odpłatność
umowy o pośrednictwo giełdowe nie wynika z ustawy.

Odpłatność za prowadzenie rachunku rozliczeniowego nie stanowi argu-
mentu w sporze o odpłatny charakter umowy o pośrednictwo giełdowe. W pra-
wie polskim odpłatność nie zalicza się zresztą do ustawowych znamion umowy
rachunku bankowego, co podkreślono w doktrynie11. Wynagrodzenie za pro-
wadzenie rachunku rozliczeniowego nie decyduje o odpłatnym charakterze
umowy o pośrednictwo giełdowe również dlatego, że prowadzenie rachunku
nie jest głównym świadczeniem pośrednika giełdowego nawet w wariancie
umowy o pośrednictwo, który obejmuje udzielanie przez klienta dyspozycji
zawierania umów sprzedaży opiewających na walory zdematerializowane.

O odpłatnym charakterze umowy o pośrednictwo giełdowe decydują
rozwiązania przyjęte w praktyce obrotu prawnego. Uprawnienie pośrednika do
wynagrodzenia z reguły jest zastrzeżone w umowie pomiędzy kontrahentami
(regulaminie). Postulat zracjonalizowania tego stanu rzeczy, pod kątem de lege
ferenda, wydaje się być aktualny. Pośrednikowi giełdowemu wynagrodzenie
niewątpliwie przysługuje, chociaż ustawy giełdowe nie przewidują tego wprost.

Warto przy tej okazji wspomnieć o ciekawym, rzadko spotykanym w ob-
rocie giełdowym rozwiązaniu normatywnym, które zabrania pośrednikom
giełdowym zrzekania się prowizji oraz cedowania wierzytelności o wynagro-
dzenie na inne osoby12.

4. Zobowiązujący charakter umowy o pośrednictwo giełdowe

W umowie o doraźne pośrednictwo ogólne, co do której można zaobserwo-
wać pewne wahania w doktrynie, czy kreuje ona dwustronne zobowiązanie,

10 A. Szumański, Czynności prawne w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
[w:] Prawo papierów wartościowych, red. S. Włodyka, Kraków 1995, s. 323.

11 Zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk 1976, s. 774.

12 Sekcja 51 argentyńskiej Act Nş 17,811 z 1968 roku; nie określono tam jednak następstw
dokonania takiej czynności.
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problematyczną kwestią jest zobowiązanie usługodawcy (dłużnika)13. Tymczasem
pośrednik giełdowy przyjmuje na siebie zobowiązanie, ponieważ przez zawarcie
umowy o pośrednictwo giełdowe oświadcza wolę pełnienia usług dla klienta.

Umowa o pośrednictwo giełdowe stanowi de lege lata przykład umowy
jednostronnie zobowiązującej14. Klient nie jest zobowiązany do udzielania dys-
pozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Ponadto kryterium odpłatności
nie jest usytuowane wśród znamion ustawowych umowy o pośrednictwo gieł-
dowe. Oprócz tego obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia powstaje
w innym momencie (później) niż spełnienie głównego świadczenia przez
pośrednika giełdowego. Także umowa rachunku bankowego w wariancie
nieodpłatnym jest traktowana jako umowa jednostronnie zobowiązująca15.

Jak się wydaje, umowę o pośrednictwo giełdowe można rozpatrywać
ewentualnie jako zobowiązanie dwustronne niedoskonałe (obligationes bilate-
rales inaequales)16 albo częściowo dwustronnie zobowiązujące17. Często w lite-
raturze podaje się przykład nieodpłatnego zlecenia jako zobowiązania jedno-
stronnego bądź dwustronnego niedoskonałego.

Umowa o pośrednictwo giełdowe nie zobowiązuje pośrednika do prze-
niesienia własności (art. 155 § 1 k.c.) ani wierzytelności (art. 510 § 1 k.c.).
Zawarcie umowy o pośrednictwo giełdowe nie wywołuje skutku rozporzą-
dzającego, a nawet nie zobowiązuje do rozporządzenia. W następstwie speł-
nienia głównego świadczenia przez pośrednika nie dochodzi do zmiany w ma-
jątku klienta, zgodnie z ogólnym ujęciem umów o świadczenie usług18. W dok-
trynie ukształtowała się opinia, iż umowy o świadczenie usług należą do
grupy czynności „czysto” zobowiązujących19.

13 Zob. synteza poglądów L. Ogiegło, Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika [w:] Roz-
prawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi
Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994, s. 252; A. Burzak, Umowa o pośrednictwo (I), PPH 1992,
nr 2, s. 17; T. Świerczyński, Charakter prawny umowy o pośrednictwo, PPH 1999, nr 1, s. 23;
M. Fras, Kwalifikacja i charakter prawny ubezpieczeniowej umowy brokerskiej, PUG 2000, nr 7–
–8, s. 7; M. Gajewska, Umowa o pośrednictwo w przedwojennym kodeksie zobowiązań i kodeksie
cywilnym z 1964 r., RP 1994, nr 4, s. 46. W piśmiennictwie niemieckim zob. np. K. J. Hopt,
Handelgesetzbuch, München 2000, s. 398; P. Bülow, Handelsrecht, Heidelberg 1999, s. 159.

14 Inaczej M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komen-
tarz, Warszawa 1999, s. 285.

15 Zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego..., s. 775.
16 Por. W. Osuchowski, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 1981, s. 308.
17 Por. A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964, s. 82.
18 Por. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, s. 225.
19 S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywi-

listycznych [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku Czci Witolda Czachórskiego,
Warszawa 1985, s. 330.
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Treść umowy o pośrednictwo giełdowe obejmuje zobowiązanie pośred-
nika do dokonania czynności. W wyniku tego umowa o pośrednictwo giełdo-
we upodabnia się do konstrukcji umowy zlecenia, a jednocześnie odróżnia
zarówno od komisu, jak i od agencji, ponieważ te ostatnie zobowiązują do
zawarcia umowy. Z tego między innymi powodu na tle umowy o pośrednic-
two giełdowe nie wyłania się problem określenia causae przysporzenia w ma-
jątku wierzyciela (klienta). Wykonanie umowy o pośrednictwo giełdowe nie
ma bowiem skutku w postaci przysporzenia w majątku klienta, a zatem
umowy o pośrednictwo giełdowe nie można rozpatrywać jako czynności praw-
nej przysparzającej. W piśmiennictwie pojawił się pogląd, iż umowa zlecenia
maklerskiego jest kauzalna20. Jednakże jest to pogląd nieuzasadniony.

5. Umowa o pośrednictwo giełdowe
jako umowa niewzajemna

Określenie charakteru prawnego umowy o pośrednictwo giełdowe jako
umowy wzajemnej albo umowy niewzajemnej wpływa nie tylko na kwalifi-
kację omawianej instytucji prawa obligacyjnego. Rozstrzygnięcie postawionej
kwestii wiąże się również z zagadnieniem sposobu wykonywania zobowiąza-
nia oraz z zagadnieniem odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub niena-
leżytego wykonania zobowiązania. W doktrynie utrzymuje się opinia, która
głosi, że umowa zlecenia maklerskiego należy do umów wzajemnych21. Jed-
nakże jest to pogląd dyskusyjny, co upoważnia do zgłoszenia kilku uwag
w tym zakresie.

Wnioski sformułowane w ramach dyskusji doktrynalnej na temat wza-
jemnego charakteru umowy zlecenia w prawie polskim22 odnoszą się także

20 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 285. Por. także – na tle innych gieł-
dowych stosunków obligacyjnych – R. Jurga, M. Michalski, Krótkoterminowe papiery dłużne
w obrocie papierami wartościowymi, PPW 2001, nr 7, s. 7.

21 Tak konsekwentnie M. Romanowski, Charakter prawny zlecenia maklerskiego, PPH 1995,
nr 12, s. 8; tenże, Zlecenie maklerskie a umowy pokrewne, PPH 1996, nr 1, s. 8; tenże, Prawo
o publicznym obrocie..., s. 286.

22 Zob. zwłaszcza E. Till, Prawo prywatne austriackie, t. III, Wykład nauki o stosunkach
obowiązkowych (część szczegółowa), Lwów 1897, s. 226; W. Ludwiczak, Umowa zlecenia, Poznań
1955, s. 131; A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2..., s. 391; M. Nesterowicz
[w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1980, s. 671; A. Całus, dz. cyt.,
s. 351; L. Ogiegło [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005,
s. 565; tenże [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7,
Warszawa 2001, s. 360.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział VIII. Właściwości prawne umowy o pośrednictwo giełdowe 145

do umowy o pośrednictwo giełdowe. Jak się wydaje, dobrym argumentem
dla uzasadnienia tej spornej przecież kwalifikacji jest określenie charakteru
prawnego świadczenia zleceniobiorcy. Jeżeli zleceniobiorca świadczy jedno-
razowo, w wyniku czego zobowiązanie wygasa przez wykonanie, to zbliżamy
się do poglądu o wzajemnym charakterze takiej umowy zlecenia (odpłatnej).
Skutki jej niewykonania rozpoznajemy wówczas w miarę lektury przepisów
art. art. 490-497 k.c.

Główne świadczenie pośrednika giełdowego nie zasługuje jednak na
miano świadczenia jednorazowego, którego spełnienie umarza zobowiązanie
przez wykonanie. W efekcie spełnienia głównego świadczenia przez pośred-
nika nie wygasa zobowiązanie wynikające z umowy o pośrednictwo giełdowe.
Wygasa natomiast zobowiązanie wynikające z wezwania do spełnienia
jednostkowego świadczenia, czyli dług pośrednika związany z udzieleniem
dyspozycji przez klienta. Umowa o pośrednictwo giełdowe nie jest zatem
umową wzajemną z uwagi na charakter świadczenia pośrednika giełdowego.

Za niewzajemną naturą umowy o pośrednictwo giełdowe przemawiają
także inne argumenty. Prowizja płacona przez klienta nie stanowi ekwiwa-
lentu świadczenia pośrednika giełdowego w rozumieniu przepisu art. 487
§ 2 k.c. Nie można bowiem mówić o subiektywnej nawet ekwiwalentności
świadczeń, jeżeli jedno ze świadczeń nie jest określone i jedna ze stron
zawierając umowę nie ma świadomości jego rozmiaru23.

6. Rezultat spełnienia świadczenia
przez pośrednika giełdowego

Na tle umowy o pośrednictwo giełdowe łatwo wyodrębnić następstwa,
które są obiektywnym wynikiem działań pośrednika i jednocześnie stano-
wią przejaw spełnienia głównego świadczenia (wykonania zobowiązania),
czyli stanowią tzw. rezultat. Pośrednik czyni zadość godnemu ochrony
interesowi klienta, jeżeli przyjmie od niego dyspozycję zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie i zaadresuje ją do obrotu giełdowego. Spełnienie tak
scharakteryzowanego świadczenia przez pośrednika giełdowego nie wywo-
łuje przesunięcia w majątku klienta, albowiem pośrednik giełdowy nie zobo-
wiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Sytuacja prawna

23 P. Machnikowski, Uprawnienia kształtujące w zobowiązaniowych stosunkach prawnych [w:]
O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda
Kleina, Kraków 2000, s. 264.
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pośrednika giełdowego kontrastuje z treścią zobowiązania gwaranta w ro-
zumieniu przepisu art. 391 k.c. Rezultatem czynności pośrednika giełdowe-
go nie jest dojście do skutku umowy sprzedaży giełdowej24. Rezultat dzia-
łania pośrednika manifestuje się w przyjęciu dyspozycji zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie i nadaniu jej dalszego biegu, zgodnie z oczekiwa-
niem klienta wyrażonym w dyspozycji i regułami panującymi na giełdzie.
Tak zarysowane świadczenie pośrednika giełdowego jest możliwe do speł-
nienia (art. 387 § 1 k.c.).

Pośrednik nie ma wpływu na aktualną wysokość kursów giełdowych,
a zatem nie ma również wpływu na efekt zaadresowania dyspozycji na giełdę.
Nie może jednak uchylić się od przyjęcia dyspozycji oraz jej zakomuniko-
wania do obrotu giełdowego, nawet gdyby w ocenie pośrednika zawarcie
umowy sprzedaży na giełdzie przedstawiało znikome prawdopodobieństwo
albo sprzeciwiało się znanym bądź domniemywanym interesom klienta. Nie-
wykonanie dyspozycji klienta stanowi przejaw niewykonania zobowiązania
i rodzi odpowiedzialność pośrednika bez względu na dokonane ex post usta-
lenia, czy zadysponowana umowa sprzedaży mogła dojść do skutku, czy też
nie (w ujęciu obiektywnym). Klient nie może osobiście zawierać umów sprze-
daży na giełdzie, a podstawowym celem zawarcia umowy o pośrednictwo
giełdowe jest właśnie umożliwienie klientowi udziału w zobowiązaniach gieł-
dowych, a nie osiąganie przysporzeń (na co pośrednik nie ma wpływu).

Z tego względu należy przyjąć konkluzję, iż pośrednik giełdowy zobo-
wiązuje się do osiągnięcia rezultatu25. Świadczenie pośrednika giełdowego
ma charakter wynikowy (przyjęcie dyspozycji i przekazanie jej na giełdę)26.
Przypomina to nieco konstrukcję prawną świadczenia dłużnika w ramach
umowy o dzieło, ze względu na obiektywnie możliwe spełnienie świadczenia
przez pośrednika giełdowego27.

24 Przeciwnie M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 290.
25 Por. ujęcie rezultatu na tle umowy komisu A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia

cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 156; L. Stecki rec. A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagad-
nienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, RPEiS 1974, z. 4, s. 309; J. Frąckowiak, Komis w eksporcie
według prawa polskiego, Wrocław 1985, s. 152; tenże [w:] System prawa prywatnego..., s. 430;
K. Schmidt, Handelsrecht, Köln–Berlin–Bonn–München 1999, s. 864; H. Brox, Handelsrecht und
Wertpapierrecht, München 2001, s. 185.

26 Zob. ujęcie świadczenia wynikowego L. Ogiegło, Umowa spedycji, Katowice 1978, s. 51;
tenże [w:] System prawa prywatnego..., s. 368; M. Fras, dz. cyt., s. 8.

27 Por. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989, s. 214;
W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 435; Z. Radwański, J. Panowicz-
-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2005, s. 167.
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7. Aspekt losowy umowy o pośrednictwo giełdowe

Przyjmujący zlecenie nie bierze na siebie ryzyka pomyślnego wyniku
spełnianej czynności28. Z tego względu należy zwrócić uwagę na aspekt loso-
wy (aleatoryjny) umowy o pośrednictwo giełdowe.

Spełnienie głównego świadczenia przez pośrednika giełdowego nie za-
leży od niepewnego zdarzenia prognozowanego w przyszłości. Wyrazem pier-
wiastka losowego w umowie o pośrednictwo giełdowe jest niepewność co do
tego, czy umowa sprzedaży giełdowej dojdzie do skutku, jeżeli klient udzieli
dyspozycji, a pośrednik wykona swoje zobowiązanie i złoży ofertę w obrocie
giełdowym. Aspekt losowy w umowie o pośrednictwo giełdowe z pewnością
nie dotyczy rozmiaru bądź istnienia świadczenia dłużnika29.

Konsekwencje niezawarcia umowy sprzedaży giełdowej odnoszą się do
sfery prawnej obu kontrahentów, aczkolwiek w różnym zakresie. Klient nie
osiąga pożądanego przesunięcia w majątku, chociaż udzielił dyspozycji.
Natomiast pośrednika omija szansa uzyskania prowizji, chociaż spełnił główne
świadczenie. W nieco innym wymiarze charakter warunkowy (a nawet
losowy) ma umowa komisu30 oraz umowa o doraźne pośrednictwo ogólne31.

Pośrednik nie ponosi ryzyka ubytku w majątku klienta w wyniku niefor-
tunnego prowadzenia spraw giełdowych, także w systemach common law32.
Pośrednik działa bowiem ze skutkiem dla klienta (na jego rachunek). Jeżeli
zadysponowana umowa sprzedaży giełdowej nie dojdzie do skutku z powodu
niekorzystnego poziomu kursów giełdowych, to pośrednik giełdowy nie może
skierować roszczenia (np. odszkodowawczego) przeciwko swojemu klientowi.

8. Umowa o pośrednictwo giełdowe jako umowa nazwana

W literaturze reprezentowane są rozbieżne stanowiska na temat cha-
rakteru prawnego umowy o pośrednictwo giełdowe, jako umowy nazwanej

28 L. Stecki, M. Wilke, Zarys prawa cywilnego dla studiów administracyjnych, Toruń 1978,
s. 179. Por. także S. Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, Köln 1995, s. 748.

29 Por. Z. Radwański [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk–Łódź 1981, s. 373; W. Czachórski, dz. cyt., s. 134.

30 Zob. A. Szpunar, Stosunki własnościowe przy komisie, Rejent 1994, nr 1, s. 35.
31 Zob. A. Burzak, Umowa o pośrednictwo (II), PPH 1992, nr 3, s. 8.
32 Zob. J. F. Marshall, M. E. Ellis, dz. cyt., s. 109.
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bądź umowy nienazwanej33. Rozpatrywany problem wymaga zatem przybli-
żenia. Jak się wydaje, ocena charakteru prawnego umowy o pośrednictwo
giełdowe nie może opierać się wyłącznie na wykładni przepisów u.o.i.f. (daw-
niej p.o.p.w.) oraz u.g.t.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o giełdach
towarowych przewidują model zobowiązania typowego34. Zgodnie z tradycyj-
nie przyjmowanym poglądem, dla zakwalifikowania konkretnej czynności
prawnej jako umowy nazwanej wystarczy dopasowanie istotnych elementów
tej czynności do ustawowego typu umowy35. Umowa nienazwana to taka
czynność prawna, która nie znajduje swojego odpowiednika w typie uregulo-
wanym ustawowo. Natomiast umowa mieszana łączy w sobie elementy zobo-
wiązania typowego oraz innego zobowiązania typowego bądź nietypowego.

Abstrakcyjnie (normatywnie) pojmowana umowa nazwana (czyli typ
ustawowy) powinna cechować się własną nazwą oraz szczegółowym reżi-
mem prawnym, a elementy przedmiotowo istotne umowy powinny być ure-
gulowane. De lege lata kryteriów tych nie spełnia umowa o pośrednictwo
giełdowe na gruncie przepisu art. 73 u.o.i.f., a także na gruncie przepisu
art. 38b u.g.t.

Poszukiwanie dróg rozstrzygnięcia sporu o charakter prawny umowy
o pośrednictwo giełdowe jako umowy nazwanej albo umowy nienazwanej skła-
nia do przypomnienia zgłoszonej propozycji doktrynalnej, u podstaw której
leży przekonanie o elastycznym traktowaniu samego pojęcia umowy nazwa-
nej36. Pierwszym krokiem dla oceny konkretnej umowy jest udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, czy essentialia negotii danej umowy są określone w prze-

33 Według A. Chłopeckiego umowa o świadczenie usług brokerskich (w p.o.p.w.) jest umową
nazwaną ([w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999,
s. 521). J. Frąckowiak zalicza umowę o usługi brokerskie do grupy umów nazwanych ([w:]
System prawa prywatnego..., Warszawa s. 432). Natomiast zdaniem M. Romanowskiego umowa
o świadczenie usług brokerskich (w p.o.p.w.) jest umową nienazwaną (Odpowiedzialność kon-
traktowa domu maklerskiego z tytułu umowy o pośrednictwo giełdowe, Glosa 1998, nr 12, s. 2;
Prawo o publicznym obrocie..., s. 284).

34 Pojęcie „umowy typowej” upowszechniają np. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobo-
wiązania – część szczegółowa..., s. 2 i nast. oraz S. Włodyka, Umowy o przedstawicielstwo i po-
średnictwo gospodarcze [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Kraków
1993, s. 26-27.

35 Zob. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa..., s. 7-9;
Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 209 i nast.; W. Czachórski, dz. cyt., s. 134-
–136; S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2..., s. 15; A. Klein, Pojęcie umowy
i stosunku zobowiązaniowego kontraktacji według kodeksu cywilnego, SC 1972, t. XIX, s. 133.

36 Por. Z. Radwański, Teoria umów..., s. 209.
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pisach prawa cywilnego37. Znacznie ważniejszym etapem jest ustalenie reżimu
prawnego umowy, a więc odpowiedź na pytanie w jaki sposób uregulowana
jest dana umowa38. Dla zakwalifikowania czynności prawnej jako umowy
nazwanej nie wystarcza więc stwierdzenie faktu, że przepis prawa cywilnego
określa typ umowy, do którego dałoby się subsumować czynność prawną.

W tej sytuacji umowa o pośrednictwo giełdowe może być traktowana
jako umowa nazwana oraz jako umowa nienazwana, chociaż jest uregulowa-
na w ustawie i zasługuje na miano zobowiązania typowego. Jednakże wła-
śnie na tle umowy o pośrednictwo giełdowe ujęcie ilościowe39 stanowi pod-
stawę zakwalifikowania tej czynności jako umowy nazwanej. Typ ustawowy
umowy o pośrednictwo giełdowe, w swojej obecnej postaci, wykazuje cechy
umowy nazwanej, chociaż przepisy ustawowe określają tylko niektóre ele-
menty przedmiotowo istotne. Jak się wydaje, w prezentowanym zakresie
pożyteczna byłaby interwencja ustawowa de lege ferenda. Aktualna regulacja
obrotu instrumentami finansowymi nie uwzględnia tego oczywistego postu-
latu, podobnie jak regulacja giełdowego obrotu towarowego.

Praktyczne znaczenie określenia charakteru prawnego umowy o pośred-
nictwo jako umowy nazwanej jest doniosłe. W przypadku zakwalifikowania
umowy o pośrednictwo giełdowe do grupy umów nienazwanych stosowanie
przepisów prawa cywilnego do omawianej figury jurydycznej byłoby w pewnej
mierze ograniczone, ponieważ pierwszeństwo przysługiwałoby oświadczeniom
woli kontrahentów (art. 3531 k.c.). W ujęciu praktycznym regulamin, stosowany
przez pośrednika giełdowego, zyskałby nieproporcjonalnie duże znaczenie na
etapie wykładni umowy (np. na tle określenia przesłanek odpowiedzialności).

Natomiast zakwalifikowanie umowy o pośrednictwo giełdowe do grupy
umów nazwanych w znacznym stopniu wzmacnia sytuację prawną klienta.
Na podstawie przepisu art. 56 k.c. priorytet uzyskają, obok konsensusu, także
inne źródła stosunku obligacyjnego. W wyniku tego zakres zobowiązania
pośrednika giełdowego może ulec poszerzeniu o powinności umowne nieprze-
widziane w regulaminie. Ma to duże znaczenie w prawie polskim, ponieważ
ustawodawstwo giełdowe nie określa szczegółowo przedmiotu i treści zobo-
wiązania pomiędzy pośrednikiem giełdowym i jego partnerem umownym.

37 B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII, s. 12.
38 B. Gawlik, tamże, s. 12.
39 Takim zwrotem posługuje się W. Czachórski (dz. cyt., s. 135), który zaoponował prze-

ciwko koncepcji B. Gawlika. Natomiast A. Szpunar podziela zapatrywanie B. Gawlika (Przekaz
w obowiązującym prawie polskim, ZNUJ DCCLXXI 1985, Prace z wynalazczości i ochrony wła-
sności intelektualnej, z. 41, s. 114).
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9. Zagadnienie mieszanej natury
umowy o pośrednictwo giełdowe

Należy zakwestionować traktowanie umowy o pośrednictwo giełdowe
jako umowy mieszanej nawet wówczas, gdy pośrednik zobowiązuje się do
prowadzenia rachunku rozliczeniowego klienta. Umowa o pośrednictwo gieł-
dowe, jako umowa mieszana, łączyłaby w sobie elementy dwóch umów ty-
powych (umowy zlecenia oraz umowy rachunku).

Tymczasem do takiej „umowy mieszanej” nie można zastosować żadnej
z trzech metod wykładni umów mieszanych40. Ustawodawca explicite prze-
widuje bowiem w przepisach odsyłających, że do świadczenia usług pośred-
niczenia giełdowego stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia,
natomiast do prowadzenia rachunku (pieniężnego) przepisy o umowie
rachunku bankowego. Oprócz tego o mieszanym stosunku zobowiązaniowym
można mówić tylko na tle jednego stosunku prawnego41. Natomiast na gruncie
umowy o pośrednictwo giełdowe stosunek rachunku jest wyodrębniony
względem stosunku pośredniczenia giełdowego.

10. Umowa o pośrednictwo giełdowe
w grupie umów o świadczenie usług

Nie wymaga właściwie wnikliwego uzasadnienia teza, która głosi, że
umowa o pośrednictwo giełdowe jest umową o świadczenie usług42. W dok-
trynie pojawiła się opinia, iż umowa o pośrednictwo giełdowe stanowi od-
rębny typ umowy w świetle kodeksu cywilnego43, co jednak nie zasługuje na

40 Por. Z. Radwański, Uwagi o umowach mieszanych, ZNUJ DCCLXXI 1985, Prace z wyna-
lazczości i ochrony własności intelektualnej, z. 41, s. 103.

41 Z. Radwański, tamże, s. 100.
42 Zob. nt. pojęcia umowy o świadczenie usług E. Till, dz. cyt., s. 225; A. Szpunar [w:]

System prawa cywilnego, t. III, cz. 2..., s. 662; A. Całus, dz. cyt., s. 355; L. Ogiegło, Zlecenie na
tle kodeksowych umów o świadczenie usług, SIS 1985, z. 10, s. 56; tenże [w:] System prawa pry-
watnego..., s. 356-360. W prawie niemieckim np. S. Kümpel, dz. cyt., s. 749. Oryginalne ujęcie
umów o świadczenie usług w prawie Unii Europejskiej prezentują E. Hondius, A. Wiewiórkowska-
Domagalska, Europejski kodeks cywilny (analiza prac Grupy Studyjnej), PiP 2002, z. 6, s. 32.

43 M. Wierzbowski [w:] R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym ob-
rocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2000, s. 135.
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aprobatę. Omawiana instytucja prawa obligacyjnego jest niewątpliwie umową
pozakodeksową. Umowa o pośrednictwo giełdowe plasuje się natomiast w gru-
pie uregulowanych umów o świadczenie usług. Z tego względu nie stosuje
się do niej przepisów o zleceniu na podstawie przepisu art. 750 k.c., nawet
w tej części, która polega na dokonywaniu czynności faktycznych44. Przepisy
o umowie zlecenia stosuje się na podstawie przepisu odsyłającego art. 73
ust. 5 pkt 1 u.o.i.f. bądź art. 38b ust. 5 pkt 1 u.g.t.

Wśród propozycji usystematyzowania stosunków obligacyjnych ze wzglę-
du na różne kryteria45 pojawiają się także inne określenia, adekwatne do
umowy o pośrednictwo giełdowe. Umowę o pośrednictwo giełdowe można
rozpatrywać jako postać umowy polegającej na działaniu dla kogoś46, umowy
z elementem wyręczenia się inną osobą47, czy też umowy o czynność48. W zobo-
wiązaniu usługodawcy świadczenie polega na rozwinięciu pewnej czynności49.
Działanie dłużnika eliminuje troskę wierzyciela o przeprowadzenie danej czyn-
ności osobiście50 i dlatego umowę o pośrednictwo giełdowe można zaklasyfi-
kować jako umowę o prowadzenie cudzych spraw51, w prawie niemieckim
– o załatwienie sprawy (Geschäftbesorgungsvertrag)52. Chociaż myśl ta zasługi-

44 Inaczej A. Chłopecki, Przeniesienie praw z papierów wartościowych w publicznym obrocie,
PPG 1994, nr 3, s. 26; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 520; tenże, Opcje i transakcje
terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 93; M. Romanowski, Prawo o publicznym
obrocie..., s. 287. Por. jednak przed wejściem w życie u.g.t. H. Paluszkiewicz, Uwarunkowania
prawne działalności maklerów obrotu towarowego – rozważania de lege lata [w:] Kompendium
wiedzy na temat tworzenia się rynków terminowych w Polsce, Poznań 1997, s. 22. Szeroko nt.
znaczenia przepisu art. 750 k.c. S. Wójcik, Umowa zlecenia – uwagi de lege ferenda [w:] Prawo
prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu,
Poznań 2005, s. 305 i nast.

45 Przegląd stanowisk zob. Z. Żabiński, Systematyka umownych stosunków prawnych pod
względem treści, SC 1972, t. XIX, s. 98 i nast.; M. Sośniak, Grupy i rodzaje umów obligacyjnych
w europejskiej doktrynie i ustawodawstwie, PNUŚ w Katowicach, nr 1125, SIS, z. 16, Katowice
1991, s. 98 i nast.

46 E. Till, dz. cyt., s. 225.
47 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa..., s. 196.
48 W. Ludwiczak, dz. cyt., s. 29.
49 E. Till, dz. cyt., s. 225.
50 Por. A. Burzak, Umowa o pośrednictwo (I)..., s. 15.
51 Por. Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego, Warszawa-

Poznań 1981, s. 251.
52 Zob. S. Kümpel, dz. cyt., s. 749. Por. także H. Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und

seine Beendigung, Tübingen 1994, s. 160 i nast.; C.-W. Canaris, Handelsrecht, München 2000,
s. 322; na tle komisu W.-H. Roth [w:] I. Koller, W.-H. Roth, W. Morck, Handelsgesetzbuch.
Kommentar, München 2002, s. 998; G. Mai, Wertpapierhandel im Internet. Besondere Rechte und
Pflichten der Vertragsparteien im Rahmen von Internet-Brokerage, CR 2002, nr 3, s. 202; na tle
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wałaby na rozwinięcie, można także przyjąć, że umowa o pośrednictwo gieł-
dowe jest umową o usługi, zawierającą element przedstawicielski53. Na apro-
batę zasługuje również pogląd, charakteryzujący umowę o pośrednictwo gieł-
dowe jako umowę o reprezentację interesów54. Charakterystyka usług świad-
czonych przez pośrednika giełdowego nie wyklucza poglądu o adhezyjnej, bądź
masowej55 naturze zobowiązania z jego udziałem. Z uwagi na to, że pośred-
nik giełdowy posługuje się wzorcem umownym (regulaminem), znajdują za-
stosowanie przepisy art. 384, 3841, 385, oraz 3851-3854 k.c.

11. Elementy zastępstwa
w umowie o pośrednictwo giełdowe

W trakcie poszukiwań innych płaszczyzn oceny omawianej instytucji
prawa obligacyjnego wyłania się pojęcie umów o zastępstwo56. Już na wstę-
pie należy podkreślić, że wszystkie skutki zawarcia umowy o pośrednictwo
giełdowe odnoszą się jedynie do sfery prawnej pośrednika giełdowego i jego
klienta, z wyłączeniem osób trzecich. W powołanym zobowiązaniu uczestniczą
tylko dwie osoby. Dopiero z chwilą dojścia do skutku umowy sprzedaży gieł-
dowej powstają giełdowe stosunki obligacyjne z udziałem osób trzecich.

Z uwagi na to, że stosunek pośredniczenia giełdowego jest swego rodza-
ju wstępem do późniejszych przesunięć w majątku klienta, należy sprecyzować
zakres pojęcia „umowy o zastępstwo” w używanym kontekście. W ramach
umowy o pośrednictwo giełdowe odbywa się zastępstwo w zakresie składania
oświadczeń woli. Wykonywanie umowy o pośrednictwo giełdowe nie polega
natomiast na zastępstwie w zakresie wywoływania konsekwencji prawnych
bezpośrednio w majątku klienta. Skuteczne zaadresowanie dyspozycji klienta
do obrotu giełdowego (tj. spełnienie głównego świadczenia) nie przesądza
jeszcze o aktualizowaniu się w majątku klienta jakichkolwiek następstw.

umowy o doraźne pośrednictwo ogólne C. P. Claussen, Bank- und Börsenrecht, München 1996,
s. 397; na tle umowy ubezpieczenia T. S. Pataki, Der Geschäftsbesorgungsgedanke im Versiche-
rungsvertragrecht, Karlsruhe 1998, s. 3 i nast. W prawie polskim zob. W. Ludwiczak, dz. cyt.,
s. 27; Z. K. Nowakowski, dz. cyt., s. 264.

53 Tak w odniesieniu do zlecenia A. Całus, dz. cyt., s. 353.
54 Podobnie jak w przypadku innych zobowiązań. Por. L. Stecki, Franchising, Toruń 1997,

s. 43.
55 A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003, s. 93. Nt. umów

bankowych jako die Massengeschäfte G. M. Ivo [w:] P. Avancini, G. M. Ivo, H. Koziol, Österrei-
chisches Bankvertragsrecht, Band I, Wien 1987, s. 6.
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W odniesieniu do umów sprzedaży opiewających na walory zdemate-
rializowane pośrednik giełdowy odgrywa również rolę zastępcy w wykony-
waniu umowy sprzedaży giełdowej. Klient nie jest zobowiązany do spełnienia
świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży, lecz tylko dostarcza pośred-
nikowi pokrycie. Pośrednik giełdowy zawiera na giełdzie umowę sprzedaży
we własnym imieniu, wykonywa ją jako strona, a następnie wydaje uzyskaną
korzyść klientowi. Pośrednik nie jest więc reprezentantem klienta. Pośrednik
nie może przyjąć umocowania ze skutkiem przewidzianym w przepisie art. 95
§ 2 k.c. Dlatego przyjmuje się, że pośrednik dokonywa czynności dla klienta
jako tzw. zastępca pośredni.

12. Umowa o pośrednictwo giełdowe
jako umowa o stałe świadczenie usług

W praktyce rzadko spotykane są umowy o pośrednictwo giełdowe za-
warte ad hoc, w celu jednorazowego zawarcia umowy sprzedaży na gieł-
dzie57. Umowa o pośrednictwo giełdowe zawierana bywa najczęściej na czas
oznaczony albo nieoznaczony, stąd kryterium czasu nie pozostaje dla powo-
łanego zobowiązania obojętne.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zakres pojęcia „zobowiąza-
nie stałe” nie pokrywa się z zakresem pojęcia „zobowiązanie trwałe (cią-
głe)”. Zobowiązanie trwałe58 wiąże się z ciągłym charakterem świadczenia
dłużnika59. Tymczasem świadczenie pośrednika giełdowego nie wykazuje cech
świadczenia ciągłego bądź okresowego60. Właśnie ten argument stanowi prze-
szkodę na drodze zakwalifikowania zobowiązania wynikającego z umowy
o pośrednictwo giełdowe jako zobowiązania trwałego. Rozciągnięte w czasie
jest niewątpliwie oczekiwanie pośrednika na udzielenie dyspozycji przez

56 Umowy takie wyróżniają np. J. Jakubowski, Umowa zlecenia i umowy pokrewne w pra-
wie prywatnym międzynarodowym, NP 1968, nr 5, s. 800 oraz A. Burzak, Umowa o pośrednic-
two (I)..., s. 15. Por. także A. Kidyba, rec. M. Wurm, Prokura und Handlungsvollmacht – Han-
delsvertreter Makler, Köln-Berlin-Bonn-München 1988, PiP 1991, z 10, s 102.

57 Na temat niektórych takich przypadków zob. A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym
obrocie..., s. 528.

58 Pojęcie przyjęte w doktrynie; zob. np. Z. Radwański, Uwagi o zobowiązaniach trwałych
(ciągłych), SC 1969, t. XIII-XIV, s. 251.

59 Por. np. M. Gutowski, Glosa do wyroku SN z dnia 6 listopada 2003 roku, III CK 16/02,
OSP 2005, z. 7-8, poz. 96.

60 Por. także J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994, s. 131.
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klienta oraz – ewentualnie – prowadzenie rachunku rozliczeniowego klienta.
Jednakże oczekiwanie, czy też pozostawanie w gotowości do przyjęcia dys-
pozycji, nie jest świadczeniem pośrednika giełdowego.

Jeżeli klient w czasie trwania zobowiązania nie będzie udzielał pośred-
nikowi dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, to nie stworzy
pośrednikowi możliwości spełnienia głównego świadczenia z umowy o po-
średnictwo giełdowe. Pośrednik giełdowy de facto znosi przejawy pasywności
klienta i nie przysługują jemu w zasadzie żadne środki prawne, jeżeli klient
nie udziela dyspozycji.

Z uwagi na charakter prawny świadczenia pośrednika giełdowego umo-
wa o pośrednictwo giełdowe nie jest źródłem zobowiązania trwałego (ciągłe-
go). Pośrednik nie świadczy periodycznie (cyklicznie), a suma świadczeń
pośrednika z wybranego przedziału czasowego, nawet gdyby dało się ją
obliczyć, nie stanowi funkcjonalnej całości61.

Umowa o pośrednictwo giełdowe obejmuje powtarzające się czynności
określonego rodzaju62, podobnie jak umowa agencyjna. O przedmiocie po-
szczególnej czynności pośrednik dowiaduje się ad hoc z treści dyspozycji. Klient
dyspozycje formułuje doraźnie, natomiast pośrednik do ich przyjmowania
i nadawania dalszego biegu jest wyznaczony „na stałe”63. Z tego względu
należy opowiedzieć się za stałym (nie zaś trwałym czy ciągłym) charakterem
umowy o pośrednictwo giełdowe. Umowa o pośrednictwo giełdowe jest
umową o stałe świadczenie usług64.

13. Umowa o pośrednictwo giełdowe
na tle koncepcji umów ramowych

W piśmiennictwie toczy się dyskusja na temat ramowego charakteru
umowy o pośrednictwo giełdowe, przy czym prezentowane są skrajne stano-
wiska65. Omawiane zagadnienie zasługuje więc na rozwinięcie.

61 Por. Z. Radwański, Uwagi o zobowiązaniach trwałych..., s. 252.
62 Por. A. Kędzierska-Cieślak, dz. cyt., s. 71.
63 Według H. Brox’a „na stałe” nie da się sprowadzić do „na zawsze”, ani „na nieoznaczony

czas” (dz. cyt., s. 103). Zob. także T. Wiśniewski, Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego,
Warszawa 2001, s. 33; E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna po nowelizacji (art. 758-7649 k.c.).
Komentarz, Kraków 2001, s. 45.

64 Zob. węższe ujęcie M. Romanowskiego, Odpowiedzialność kontraktowa domu maklerskie-
go..., s. 2.

65 A. Chłopecki na tle umowy o świadczenie usług brokerskich w p.o.p.w. twierdzi, że jest
to umowa ramowa ([w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 521; tenże, Opcje i transakcje termi-
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Wśród aktualnych wypowiedzi doktrynalnych na temat umowy ramowej
panuje zgoda co do tego, że zamieszczone w niej postanowienia w zakresie
treści (praw i obowiązków), formy, sposobu, trybu, czy warunków zawierania
wskazanych umów w przyszłości66, mogą być również uzupełnione zastrzeże-
niem co do obowiązku ich zawierania67. Pośrednik giełdowy, w ramach umowy
o pośrednictwo giełdowe, nie przyjmuje obowiązku zawierania umów sprzedaży
na giełdzie. Pośrednik zobowiązuje się do przyjmowania dyspozycji i nadawania
im dalszego biegu, a udzielenie dyspozycji przez klienta nie jest źródłem
nowego stosunku obligacyjnego (umowy wykonawczej). Z tych względów isto-
ty prawnej umowy o pośrednictwo giełdowe nie wyjaśnia koncepcja umów
ramowych w wariancie z elementem umowy przedwstępnej.

Reguły trwałej współpracy można ukształtować w ramach innej kon-
strukcji niż umowa ramowa, np. za pomocą długoterminowej umowy defini-
tywnej, bezpośrednio zobowiązującej do spełnienia określonych świadczeń
materialnych68. Umowa o pośrednictwo giełdowe określa reguły współpracy
w warunkach obligatoryjnego korzystania z usług pośrednika giełdowego. Dla
klienta głównym celem zawarcia tej umowy nie jest zorganizowanie współ-
pracy z pośrednikiem na przyszłość, lecz włączenie się w nurt zobowiązań
giełdowych.

Cel umowy o pośrednictwo giełdowe nie upada jeżeli klient, w czasie
trwania stosunku obligacyjnego, nie udzieli pośrednikowi ani jednej dyspozy-
cji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Na gruncie koncepcji umów ra-
mowych bezczynność klienta miałaby ten skutek, że klient nie wykonywa
umowy (ramowej) względem pośrednika. Jednakże przypisanie klientowi
odpowiedzialności z tytułu nieudzielania dyspozycji (bierność klienta) należy
zdecydowanie zakwestionować. Jeżeli natomiast klient udziela pośrednikowi

nowe.., s. 93). Tak samo A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego..., s. 95. J. Grabowski
na tle umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych dostrzega w jej konstrukcji
„wszelkie cechy tzw. umowy ramowej” (Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny
i procedury, Warszawa 1996, s. 141). M. Romanowski na tle umowy zlecenia maklerskiego
w publicznym obrocie papierami wartościowymi zajmuje stanowisko przeciwne (Prawo o pu-
blicznym obrocie..., s. 287).

66 Zob. J. Frąckowiak, Komis w eksporcie..., s. 93; tenże [w:] System prawa prywatnego...,
s. 440; J. Karasiński, M. Pałtynowicz, Umowa ramowa w obrocie gospodarczym, Pr. Sp. 1998,
nr 12, s. 31; A. Olejniczak, O koncepcji umów ramowych, PiP 1990, z. 4, s. 44; Z. Radwański
[w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. l..., s. 421.

67 Por. A. Koch, Umowa wyłącznej koncesji handlowej w eksporcie, Poznań 1982, s. 181;
J. Poczobut, Umowa kooperacji przemysłowej z firmami kapitalistycznymi, Warszawa 1982, s. 191.

68 G. Domański, Z. Kadłubowski, Istota prawna i funkcje gospodarcze umowy ramowej, NoZ
1998, nr 3-4, s. 12.
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dyspozycji z dużą częstotliwością, to cel zobowiązania nie upada, jeżeli żadna
umowa sprzedaży giełdowej nie dojdzie do skutku, chociaż pośrednik niejed-
nokrotnie spełnił główne świadczenie.

Umowa sprzedaży zawarta na giełdzie na podstawie dyspozycji klienta
nie stanowi więc tzw. umowy wykonawczej względem umowy o pośrednic-
two giełdowe69. Zawarcie umowy sprzedaży na podstawie dyspozycji klienta
zaspokaja wprawdzie interes gospodarczy klienta. Jednakże interes prawny
klienta zostaje zaspokojony już wcześniej, jeżeli oświadczenie woli klienta
zostanie zaadresowane przez pośrednika na giełdę, w wyniku czego klient
włączy się w akt ustalania kursu giełdowego.

W przedstawionych okolicznościach umowa o pośrednictwo w obrocie
giełdowym nie jest przykładem umowy ramowej sensu stricto, lecz zasługuje
raczej na miano umowy ramowej sensu largo70 albo umowy podstawowej dla
innych stosunków z udziałem pośrednika giełdowego i klienta. W takim uję-
ciu może spełniać podobną rolę, jak umowa rachunku bankowego dla cało-
kształtu stosunków umownych z instytucją bankową jako stroną71.

Umowę o pośrednictwo giełdowe można scharakteryzować jako
tzw. umowę generalną, która w stosunku do umów sprzedaży zawartych na
giełdzie pozostaje zobowiązaniem niezależnym, co wyraźnie przewiduje usta-
wodawca. Natomiast z punktu widzenia sekwencji czynności prawnych pro-
wadzących do zmiany w majątku klienta umowę o pośrednictwo giełdowe
można również określać jako czynność przygotowawczą72 czy też umowę przy-
gotowawczą (vorbereitender Natur – Vertrag)73. Proponowana terminologia ma,
oczywiście, znaczenie konwencjonalne.

69 Zob. zwłaszcza A. Olejniczak, dz. cyt., s. 72.
70 Por. S. Włodyka, dz. cyt., s. 30.
71 Zob. M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989, s. 36-41.
72 A. Szumański, dz. cyt., s. 307.
73 D. Nowak-James, Der Börsenzugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtver-

gleichende Untersuchung zum deutschen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauf-
tragsvertrag, Frankfurt am Main 2000, s. 191.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l

Rozdz ia ł  IX

KWALIFIKACJA PRAWNA
UMOWY O POŚREDNICTWO GIEŁDOWE

1. Uwagi wstępne

Umowa o pośrednictwo giełdowe wykazuje wiele wspólnych cech w sto-
sunku do innych uregulowanych umów o świadczenie usług. Wyczerpujące
zestawienie omawianej instytucji zobowiązaniowej z wybranymi umowami
nazwanymi przybrałoby nawet obszerne rozmiary. Dla ukształtowania stano-
wiska na temat podobieństw i różnic konstrukcyjnych wystarczy zwrócić
uwagę na niektóre najbardziej wyeksponowane aspekty.

Ustawowe ujęcie umowy o pośrednictwo giełdowe w prawie polskim
harmonizuje z rozwiązaniami prawnymi Unii Europejskiej. Dyrektywa
93/22/EEC z dnia 10 maja 1993 roku o usługach inwestycyjnych w zakresie
papierów wartościowych nie określała preferowanej konstrukcji prawnej
zobowiązania pośrednika giełdowego z siedzibą w jednym z krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Podobne rozwiązanie przewiduje dyrektywa
2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instumentów
finansowych (MiFID). Z tego względu zagraniczne regulacje prawne oraz
poglądy doktrynalne naświetlają zagadnienie prawnej kwalifikacji umowy
o pośrednictwo giełdowe w zasadzie w podobnym stopniu, jak rozwiązania
legislacyjne oraz poglądy doktryny prawa polskiego. Na obszarze obowiązy-
wania prawa Unii Europejskiej znaczenie takich porównań nie ogranicza się
współcześnie do walorów komparatystycznych.

Umowę o pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi należy
rozpatrywać w kontekście analogicznej regulacji giełdowego obrotu towaro-
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wego. Ewolucja unormowania pośrednictwa giełdowego opiera się na po-
dobnych podstawach konstrukcyjnych, co wpływa na ujednolicenie praktyki
obrotu prawnego. Ze względu zaś na zastosowanie zbliżonych rozwiązań
szczegółowych, stawia też podobne problemy na etapie wykładni umowy
o pośrednictwo giełdowe w obu sektorach. Dlatego sformułowanie propozy-
cji de lege ferenda przyczynia się nie tylko w dyskusji na temat zracjonalizo-
wania stanu prawa polskiego w zakresie umowy o pośrednictwo giełdowe,
lecz także służy jako wskazówka interpretacyjna na etapie stosowania prawa
aktualnie obowiązującego. Umowa o pośrednictwo giełdowe funkcjonuje
w praktyce obrotu prawnego od kilkunastu lat, nie budząc w zasadzie więk-
szych niejasności na etapie stosowania prawa. Jest nawet traktowana jako
podstawa konstrukcyjna innych podobnych stosunków obligacyjnych1.
Jednakże wiele zagadnień nadal pozostaje otwartych na argumenty podno-
szone w toku dyskusji, włącznie z problematyką relacji tej figury obligacyjnej
do innych uregulowanych umów nazwanych.

2. Umowa zlecenia jako podstawa konstrukcji prawnej
umowy o pośrednictwo giełdowe

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi odsyła w zakresie umowy
o pośrednictwo giełdowe do przepisów kodeksu cywilnego o umowie zlecenia
(art. 73 ust. 5 pkt 1; art. 73 ust. 4 pkt 1 w świetle projektu nowelizacji
z 2007 roku). Podobne rozwiązanie przewiduje przepis art. 38b ust. 5 pkt 1 u.g.t.
De lege lata przepisy o umowie zlecenia są podstawowym kryterium analizy
zobowiązania pomiędzy pośrednikiem giełdowym i jego klientem. Unormowa-
nie umowy zlecenia tłumaczy w znacznej mierze układ obowiązków i upraw-
nień stron umowy o pośrednictwo giełdowe. Nie ma przeszkód, aby przyjąć, że
przepisy o umowie zlecenia regulują również problematykę wydania klientowi
korzyści uzyskanej przez pośrednika w ramach umowy sprzedaży zawartej na
giełdzie na podstawie dyspozycji klienta (w stosunku zewnętrznym).

Pośrednik giełdowy nie jest umocowany do wywołania swoim działa-
niem skutków bezpośrednio w majątku klienta. Z tego względu umowę o po-
średnictwo giełdowe można traktować jako odrębny wariant umowy zlece-
nia bez pełnomocnictwa. Konstrukcja prawna zlecenia bez pełnomocnictwa
wyjaśnia obowiązek spełnienia przez pośrednika głównego świadczenia,

1 Zob. A. Wacławik, Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Kraków 2002, s. 135.
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określa podstawowe prawa i obowiązki stron oraz mechanizm wydania klien-
towi korzyści uzyskanej przez pośrednika w stosunku zewnętrznym. W przy-
padku pośrednictwa giełdowego efekt zastępstwa pośredniego uzyskuje się
de lege lata na podstawie przepisów o umowie zlecenia.

3. Zakres zastosowania przepisów o umowie komisu
do umowy o pośrednictwo giełdowe

Umowa komisu może być podstawą ułożenia stosunku pomiędzy po-
średnikiem giełdowym i jego klientem. Przyczynia się do tego ramowy cha-
rakter kodeksowego uregulowania umowy komisu2. Podobnie jak umowa
zlecenia, umowa komisu może stanowić podstawę określenia przedmiotu i tre-
ści umowy o pośrednictwo giełdowe. Dotyczy to zwłaszcza umowy komisu
w wariancie zobowiązującym komisanta do stałego świadczenia usług (w pra-
wie niemieckim agent komisowy, Kommissionsagent)3.

Pośrednik giełdowy nie zobowiązuje się jednak do zawierania umów
sprzedaży na giełdzie, lecz do przyjmowania dyspozycji od klienta i adreso-
wania ich do obrotu giełdowego. Wąskie ujęcie komisu w prawie polskim,
nie tylko w aspekcie przedmiotowym4, ogranicza zakres zastosowania przepi-
sów o komisie do umowy o pośrednictwo giełdowe. Zobowiązanie komisanta
polega na zawarciu umowy sprzedaży, natomiast pośrednik giełdowy jest
zobowiązany do dokonania określonej czynności prawnej.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi odsyła wprawdzie do
przepisów o umowie komisu (art. 73 ust. 5 pkt 2; art. 73 ust. 4 pkt 1 w świe-
tle projektu nowelizacji z 2007 roku; dawniej art. 34 ust. 5 p.o.p.w.), podob-
nie jak ustawa o giełdach towarowych (art. 38b ust. 5 pkt 2). Jednakże
zakres obu odesłań został ukształtowany niejednakowo, a ponadto nasuwa

2 Por. A. Szpunar, Stosunki własnościowe przy komisie, Rejent 1994, nr 1, s. 35.
3 Zob. K.-H. Capelle, C.-W. Canaris, Handelsrecht, München 1989, s. 341; H. Brox,

Handelsrecht und Wertpapierrecht, München 2001, s. 104 oraz 182; H. Brox, M. Henssler,
Handelsrecht, München 2007, s. 236; C.-W. Canaris, Handelsrecht, München 2000, s. 357;
P. Ulmer, M. Habersack, Zur Beurteilung des Handelsverterter- und Kommissionsagenturvertriebes
nach Art. 85 Abs. 1 EGV, ZHR 1995, nr 159, s. 112 i nast.; K. J. Hopt [w:] K. J. Hopt,
H. Merkt, A. Baumbach, Handelgesetzbuch. Kommentar, München 2006, s. 1354.

4 Według przepisu § 383 k.h.niem. komis obejmuje zawarcie przez komisanta umowy sprze-
daży opiewającej na rzeczy ruchome oraz papiery wartościowe. Znaczenie komisu w „efektyw-
nym” („rzeczywistym”) obrocie papierami wartościowymi eksponuje np. P. Bülow, Handelsrecht,
Heidelberg 1999, s. 143; C.-W. Canaris, Handelsrecht, München 2000, s. 546.
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się myśl, że przepisy o umowie komisu mają być odpowiednio stosowane
w zakresie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Budzi to wiele nieporozu-
mień, ponieważ umowa sprzedaży nie wykazuje cech charakterystycznych
umowy komisu5.

4. Umowa agencyjna a umowa o pośrednictwo giełdowe

Umowa o pośrednictwo giełdowe, podobnie jak umowa agencyjna,
polega na stałym świadczeniu usług. Inaczej jednak została ujęta postać
głównego świadczenia dłużnika. Treść umowy agencyjnej jest znacznie bo-
gatsza z perspektywy przedmiotowej od umowy o pośrednictwo giełdowe.
Trawestując terminologię giełdową, umowa agencyjna obejmuje dokonywa-
nie czynności brokerskich (zawieranie umów; Abschlussvertreter) oraz czyn-
ności maklerskich (pośredniczenie sensu stricto; Vermittlungsvertreter)6.
Pośrednik giełdowy, w przeciwieństwie do agenta, nie zawiera jednak umów
w imieniu klienta, ponieważ nie może działać w warunkach udzielonego
jemu umocowania. Pośrednik giełdowy nie dokonuje też czynności doraź-
nego pośredniczenia ogólnego (pośredniczenia sensu stricto), jak również
nie wykazuje się samodzielnością w działaniu. Odmienne rozwiązania w tym
zakresie mogą pojawić się w regulaminach tzw. alternatywnych systemów
obrotu (art. 78 u.o.i.f.).

5. Umowa o doraźne pośrednictwo ogólne
a umowa o pośrednictwo giełdowe

Sytuacja prawna pośrednika giełdowego znacząco różni się od sytuacji
prawnej maklera (doraźnego pośrednika ogólnego, pośrednika sensu stric-
to)7. Przedmiotu oraz treści zobowiązania pośredniczenia giełdowego nie

5 Zob. rozdział XI.
6 Por. P. Bülow, dz. cyt., s. 150; E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna po nowelizacji

(art. 758–7649 k.c.). Komentarz, Kraków 2001, s. 59 i nast.
7 Por. M. Nesterowicz, Glosa do uchwały SN z dnia 18 grudnia 1990 roku, III CZP 67/90,

OSP 1991, nr 10, s. 444; L. Ogiegło, Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika [w:] Rozprawy
z polskiego i europejskiego prawa prywatnego (Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi
Skąpskiemu), Kraków 1994, s. 259; T. Świerczyński, Charakter prawny umowy o pośrednictwo,
PPH 1999, nr 1, s. 25; M. Romanowski, Charakter prawny umowy o pośrednictwo, MoP 1997,
nr 2, s. 66; W. Kocot, Glosa do uchwały SN z dnia 18 grudnia 1990, III CZP 67/90, PiP 1993,
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można ustalić w oparciu o elementy konstrukcji prawnej umowy o doraźne
pośrednictwo ogólne (umowy maklerskiej). Główne świadczenie pośrednika
giełdowego nie polega na dokonywaniu czynności doraźnego pośredniczenia
ogólnego. Umowa o doraźne pośrednictwo ogólne nie tłumaczy także kom-
pleksu zagadnień, związanych z obowiązkiem wydania klientowi korzyści
uzyskanej przez pośrednika w stosunku zewnętrznym. Zobowiązanie doraź-
nego pośrednika ogólnego nie obejmuje bowiem dokonywania czynności
prawnych z osobami trzecimi, na podstawie polecenia osoby, która poruczyła
pośrednictwo8.

W efekcie porównania umowy o pośrednictwo giełdowe oraz umowy
o doraźne pośrednictwo ogólne można jedynie dojść do wniosku, że umowa
o pośrednictwo giełdowe jest umową o pośrednictwo stałe i szczególne9.

6. Umowa o pośrednictwo giełdowe
jako tzw. umowa rachunku inwestycyjnego

W praktyce obrotu prawnego umowa o pośrednictwo giełdowe bywa
niekiedy określana mianem umowy rachunku inwestycyjnego. Podobne ujęcie
odnotowano w wystąpieniach doktryny10 i judykatury11. Koncepcja umowy
o pośrednictwo giełdowe jako umowy rachunku inwestycyjnego nie zasługuje
jednak na aprobatę, głównie dlatego, że samo pojęcie rachunku inwesty-
cyjnego jest nieostre12.

Umowa rachunku (bankowego) może być natomiast podstawową płasz-
czyzną współpracy pomiędzy instytucją bankową, występującą ponadto w roli
pośrednika giełdowego (bankowe biuro maklerskie), a klientem instytucji
bankowej. Umowa rachunku bankowego jest bowiem traktowana jako umo-
wa podstawowa dla ogółu stosunków umownych z udziałem instytucji

z. 7, s. 113; M. Gajewska, Umowa o pośrednictwo w przedwojennym kodeksie zobowiązań i kodeksie
cywilnym z 1964 r., RP 1994, nr 4, s. 46 i nast. W prawie niemieckim zob. P. Schwerdtner,
Maklerrecht, München 1999, s. 82 i nast.; P. Bülow, dz. cyt., s. 159 i nast.

8 Por. H. Paluszkiewicz, Uwarunkowania prawne działalności maklerów obrotu towarowego
– rozważania de lege lata [w:] Kompendium wiedzy na temat tworzenia się rynków terminowych
w Polsce, Poznań 1997, s. 21 i nast.

9 W zakresie obu kryteriów zob. T. Świerczyński, dz. cyt., s. 16 i nast.
10 Por. R. Czerniawski, Rachunek inwestycyjny, PP 1994, nr 6, s. 21.
11 Wyrok SN z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 21/01 z glosą K. Zacharzewskiego, Prz. Sąd.

2004, nr 10, s. 109.
12 Szerzej K. Zacharzewski, tamże, s. 112.
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bankowej13. W takiej sytuacji klient jest wierzycielem banku z dwóch różnych
tytułów prawnych, ponieważ umowa rachunku bankowego oraz umowa o po-
średnictwo giełdowe stanowią źródła samodzielnych względem siebie zobowią-
zań14.  Natomiast w prawie niemieckim zaczna popularność umowy rachunku
bankowego jako podstawy ułożenia stosunku z pośrednikiem giełdowym wyni-
ka z wyeksponowanej roli instytucji bankowych w sferze obrotu giełdowego.

Konstrukcja prawna umowy rachunku bankowego mogłaby tłumaczyć
tylko te warianty umowy o pośrednictwo giełdowe, w ramach których pośred-
nik giełdowy prowadzi rachunek rozliczeniowy klienta. W praktyce występują
jednak warianty umowy o pośrednictwo giełdowe nieobejmujące obowiązku
prowadzenia rachunku rozliczeniowego przez pośrednika dla klienta (w gieł-
dowym obrocie towarowym). Porównywanie umowy o pośrednictwo giełdowe
z umową rachunku mogłoby wydawać się uzasadnione także wówczas, gdyby
dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie zasługiwała na zakwalifiko-
wanie jako polecenie dokonania czynności rozliczeniowej na rachunku banko-
wym. Jednakże dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży giełdowej nie pokrywa
się pod względem konstrukcji prawnej z dyspozycją dokonania czynności roz-
liczeniowej na rachunku bankowym. Można bowiem wyodrębnić więcej para-
metrów konstrukcyjnych dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie,
w porównaniu z innymi postaciami poleceń dokonania czynności.

7. Elementy umowy o dzieło
w treści umowy o pośrednictwo giełdowe

Ze względu na charakter prawny świadczenia pośrednika giełdowego
nasuwają się pewne analogie umowy o pośrednictwo giełdowe z umową
o dzieło. W niektórych przypadkach indywidualne predyspozycje pośrednika
giełdowego de facto zadecydują o zawarciu na giełdzie umowy sprzedaży,
korzystnej dla klienta. Dotyczy to zwłaszcza tzw. dyspozycji dyskrecjonalnych,
a także dyskrecjonalnego wariantu umowy o pośrednictwo giełdowe.

Doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży giełdowej korzystnej dla
klienta wymaga znacznego doświadczenia i „wyczucia sytuacji” panującej na
giełdzie w danej chwili, jeżeli pośrednik działa na podstawie dyspozycji dyskre-

13 Szerzej M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989,
s. 36–41.

14 Por. stan faktyczny wyroku SN z dnia 20 maja 2005, III CK 661/04, OSNC 2006, z. 4,
poz. 73 z glosą K. Zacharzewskiego, Prz. Sąd. 2007, nr 9, s. 130.
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cjonalnej. Można jednak wyrazić wątpliwość, czy umiejętności pośrednika gieł-
dowego w tym zakresie przesądzają o kwalifikacji zobowiązania pośredniczenia
giełdowego z punktu widzenia charakterystycznych cech umowy o dzieło.

8. Umowa o pośrednictwo giełdowe a stosunki powiernicze

Eksponowanie wątku fiducjarnego jako podstawy konstrukcyjnej umo-
wy o pośrednictwo giełdowe nie napotyka przychylnych argumentów. Przede
wszystkim zobowiązanie pośredniczenia giełdowego nie obejmuje elementu
przysporzenia powierniczego. Pokrycie rozliczeniowe, udzielone pośrednikowi
giełdowemu przez klienta, nie stanowi dobra powierzonego powierniczo.
Pokrycie jest składnikiem majątku klienta i nie wchodzi do majątku pośred-
nika giełdowego. Pośrednik może wprawdzie rozporządzać pokryciem jak
właściciel, jeżeli na podstawie dyspozycji klienta jest uprawniony do rozpo-
rządzania, ale działanie we własnym imieniu na podstawie upoważnienia o
tytule jeszcze nie przesądza.

 Przysługujące pośrednikowi uprawnienie do rozporządzania pokryciem
klienta w stosunku zewnętrznym nie ma wpływu na kwalifikację nieujawnio-
nego na zewnątrz stosunku wewnętrznego (stosunku pośredniczenia). Z tego
względu umowa o pośrednictwo giełdowe jako czynność fiducjarna mogłaby
obronić się jedynie w części obligacyjnej (zastrzeżenie powiernicze). Jednakże
dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie nie wykazuje znamion
zastrzeżenia powierniczego, ani przy dyspozycji zbycia, ani przy dyspozycji
nabycia waloru giełdowego. Dyspozycja określa m.in. sposób postępowania
pośrednika ze składnikami majątku klienta. Pośrednik nie ma tytułu do tych
składników (nawet formalnego15), lecz jedynie może nimi rozporządzać zgod-
nie z zakresem upoważnienia.

Ze względu na szerokie ujęcie stosunku agency umowa o pośrednictwo
giełdowe może być rozpatrywana jako postać stosunku powierniczego w sys-
temach common law16. Konstrukcja fiducjarna stanowi podstawę działalności
funduszy inwestycyjnych na rzecz osób trzecich17.

15 Na podobieństwo tzw. własności formalnej. Por. A. Szpunar, O powierniczych czynno-
ściach prawnych, Rejent 1993, nr 11, s. 15.

16 Zob. np. R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, Securities Industry Law, Sydney–Adeleide–
–Brisbane–Canberra–Hobart–Melbeurne–Perth 1993, s. 224; N. S. Poser, Broker-Dealer Law and
Regulation, Boston–New York–Toronto–London 1995, s. 77 i nast.

17 Zob. R. Rykowski, Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego,
Warszawa 2005, s. 92 oraz s. 127 i nast.
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9. Pośrednik giełdowy jako agent systemie common law

W systemie common law istnieją podstawy jednolitego ujęcia pośrednic-
twa giełdowego, ze względu na szeroki zakres przedmiotowy instytucji agen-
cy. Stosunek agencyjny (agency) polega w angielskiej tradycji prawnej na
działaniu za innego18. Agent jest osobą, która została zatrudniona w celu
dokonania czegoś w miejsce i zamiast innej osoby19.

Rozumiana bardzo szeroko agency obejmuje praktycznie wszystkie
sytuacje, gdy jedna osoba upoważnia drugą do działania w swoim interesie
lub w swoim imieniu20. W doktrynie wskazuje się na to, że pojęcie agency
obejmuje kontynentalne umowy zlecenia, agencji, komisu, umowy makler-
skie i o pośrednictwo21.

Na interpretację prawnego usytuowania pośrednika giełdowego w sys-
temie common law znacząco wpływa również to, że agent działa ze skutkiem
dla pryncypała (jak kontynentalny pełnomocnik).

10. Perspektywa uregulowania
umowy o pośrednictwo giełdowe w prawie polskim

Regulację ustawową umowy o pośrednictwo giełdowe w prawie pol-
skim należy traktować jako niewyczerpującą (kadłubową). Model ustawowy
zobowiązania z umowy o pośrednictwo giełdowe jest wypadkową elemen-
tów konstrukcji prawnej innych umów typowych, zwłaszcza tych uregulowa-
nych w kodeksie cywilnym. De lege lata nie ma przeszkód dla ukształtowania
zobowiązania z udziałem pośrednika giełdowego i jego klienta w sposób
odbiegający od modelu przewidzianego w u.o.i.f. albo w u.g.t.22, głównie ze
względu na odesłanie do umowy zlecenia oraz dopuszczalność analogiczne-
go stosowania przepisów regulujących inne typowe instytucje prawa obliga-

18 A. W. Wiśniewski [w:] J. Jakubowski, M. Tomaszewski, A. Tynel, A. W. Wiśniewski,
Zarys międzynarodowego prawa handlowego, Warszawa 1983, s. 264.

19 A. Całus, Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 223.
20 J. Frąckowiak [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa,

t. 7, Warszawa 2001, s. 420.
21 G. Grzybczyk, Różne formy pośrednictwa, Rejent 1998, nr 2, s. 47.
22 Podobnie w zakresie umowy brokerskiej w ubezpieczeniach. Zob. B. Kucharski, Umowa

brokerska w ubezpieczeniach gospodarczych, Glosa 1998, nr 5, s. 10.
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cyjnego. Konsensus stron może uwzględniać elementy treści także innych
umów, niż umowa zlecenia.

Przedmiotowo istotnym (esencjonalnym) elementem zobowiązania jest
obowiązek spełnienia charakterystycznego świadczenia. Prawa i obowiązki
stron mogą zostać określone dowolnie, z zastrzeżeniem włączenia do zobo-
wiązania charakterystycznego świadczenia pośrednika, w postaci obowiązku
przyjęcia dyspozycji od klienta i nadania jej dalszego biegu. Jeżeli czynność
prawna pomiędzy pośrednikiem i klientem nie przewiduje takiego świadcze-
nia, to dopiero wówczas należałoby zastanowić się nad tym, czy rzeczywi-
ście doszła do skutku umowa o pośrednictwo giełdowe, czy też inna umowa
z udziałem pośrednika giełdowego (np. umowa o zarządzanie składnikami
cudzego majątku).

Ustawowe uregulowanie umowy o pośrednictwo giełdowe wykazuje
de lege lata liczne słabości. Przede wszystkim wydaje się, iż stosunek pośred-
niczenia giełdowego, który prowadzi w dalszej perspektywie do zmian w ma-
jątku klienta, może być uregulowany inaczej, niż przy pomocy dwóch odręb-
nych odesłań ustawowych (art. 73 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 2 u.o.i.f.). Także
aktualna regulacja giełdowego obrotu towarowego nie uwzględnia tego oczy-
wistego postulatu (art. 38b ust. 5 pkt 1 oraz pkt 2 u.g.t.). Przedmiot zobo-
wiązania (świadczenie) oraz jego treść (prawa i obowiązki) unormowane są
w reżimie prawnym innej umowy nazwanej, niż tryb wydania klientowi
korzyści uzyskanej przez pośrednika w stosunku zewnętrznym. Zobowiązanie
pośredniczenia giełdowego w zakresie długu usługodawcy opiera się na ode-
słaniu do zlecenia, natomiast w zakresie zastępstwa giełdowego na odesła-
niu do komisu, którego zakres budzi ponadto wiele nieporozumień.

Taka dualistyczna konstrukcja prawna weryfikowana jest wprawdzie
w praktyce obrotu prawnego, czego potwierdzeniem jest nieznaczna ilość
spraw spornych na tle kwalifikacji zobowiązania pośredniczenia giełdowego.
Sądowa ocena stosunku pośredniczenia giełdowego napotyka jednak trudno-
ści na innych płaszczyznach. Dotychczasowe, skromne orzecznictwo, nie wy-
chwytuje niektórych istotnych szczegółów konstrukcji prawnej zobowiązania
pośredniczenia giełdowego23.

Jak się wydaje, bez szwanku dla praktyki obrotu prawnego i dotych-
czasowego dorobku nauki prawa giełdowego oraz w zgodzie z dotychcza-
sową linią orzecznictwa w zakresie pośrednictwa giełdowego, ogół proble-

23 Zob. K. Zacharzewski, Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2000
roku, II SA 1684/99, PPW 2001, nr 12, s. 14 oraz scharakteryzowany tam pokrótce wyrok SA
w Poznaniu z dnia 23 maja 1995 roku, I ACr 783/94, PG 1995, z. 12, s. 56.
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mów jurydycznych na styku pośrednik-klient może z powodzeniem znaleźć
swoje wytłumaczenie w zobowiązaniu pośredniczenia giełdowego, opartym
konstrukcyjnie na regulacji prawnej jednej umowy typowej, a nie – jak do-
tychczas – dwóch. Jak się wydaje, duże szanse na nowoczesne ukształtowa-
nie normatywne umowy o pośrednictwo giełdowe stwarza skomunikowanie
ze sobą wybranych elementów umów zlecenia, rachunku bankowego, agencji
i komisu.

11. Propozycja denominacji zobowiązania
między pośrednikiem giełdowym i jego klientem

Przegląd nazewnictwa określającego zobowiązanie pomiędzy pośredni-
kiem giełdowym i klientem w prawie polskim pozwala na sformułowanie
kilku refleksji. Przede wszystkim nasuwa się wniosek, że ustawodawca nie
ma wyraźnie zarysowanego stanowiska w tej mierze.

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach
powierniczych z 1991 roku nie określało nazwy stosunku prawnego pomię-
dzy pośrednikiem giełdowym i jego klientem. Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi z 1997 roku odnosiło się do umowy o świadczenie
usług brokerskich. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 roku
przewiduje umowę o świadczenie usług brokerskich. Tymczasem rozporzą-
dzenie wykonawcze w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.) kształtuje skutki
umowy o świadczenie usług maklerskich oraz umowy o świadczenie usług
brokerskich. Według tego aktu prawnego przez umowę o świadczenie usług
maklerskich rozumie się umowę o świadczenie usług brokerskich (§ 2 pkt 4).
Natomiast projekt nowelizacji z 2007 roku przewiduje umowę o wykonywa-
nie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 73 ust. 1 u.o.i.f.
w proponowanym brzmieniu), przy czym przepis art. 94 ust. 1 lit. c u.o.i.f.
udziela właściwemu ministrowi kompetencji do określenia warunków
świadczenia usług maklerskich. Ustawodawca jest zatem niekonsekwentny ter-
minologicznie także de lege ferenda.

Ustawa o giełdach towarowych regulowała początkowo umowę o świad-
czenie usług maklerskich (art. 51 przed nowelizacją z 2003 roku24). Następ-
nie doszło do zmiany ujęcia na umowę o świadczenie usług brokerskich

24 Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o giełdach towa-
rowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 2216), która weszła w życie dnia
30 marca 2004 roku.
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(art. 38b dodany w ramach nowelizacji). Taka formuła słowna utrzyma się
w najbliższym czasie, co wynika z projektu nowelizacji z 2007 roku (art. 38b
u.g.t. nie zostanie znowelizowany).

Zaobserwowana labilność ustawowej nazwy umowy o pośrednictwo
giełdowe jest świadectwem systematycznych poszukiwań odpowiedniej for-
muły słownej na gruncie legislacyjnym. De lege lata pośrednik giełdowy, zwany
domem maklerskim, uprawniony do dokonywania czynności maklerskich,
zawiera ze swoim klientem umowę, określaną jako umowa o świadczenie
usług brokerskich25. Dlatego należy włączyć się w nurt dyskursu terminolo-
gicznego26 i podjąć próbę sformułowania pewnych propozycji, które abstra-
hują też od obcojęzycznych naleciałości terminologicznych.

Pod względem dostosowania nazwy umowy do jurydycznego ujęcia
konstrukcji prawnej stosunku pomiędzy pośrednikiem giełdowym i jego klien-
tem, najwłaściwsze wydaje się chyba poszukiwanie nazwy opisowej. Na oce-
nę krytyczną zasługują przy tym oryginalne twory językowe, oderwane od
tradycji nazewniczej umów o świadczenie usług w prawie polskim.

Propozycje nazewnicze opierające się na nomenklaturze umowy zlece-
nia nie zasługują na aprobatę. Terminologia nawiązująca do umowy zlecenia
jest stosowana przez ustawodawcę w sposób niekonsekwentny. Pojęcie zlece-
nia pojawia się na tle trzech różnych czynności prawnych z dziedziny giełdo-
wych stosunków obligacyjnych, a mianowicie – umowy o pośrednictwo gieł-
dowe (art. 73 ust. 5 pkt 1 u.o.i.f. oraz 38b ust. 5 pkt 1 u.g.t.), dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie (art. 73 ust. 1, 2, 3, 4 i 7 u.o.i.f.
oraz art. 38b ust. 1, 2 i 3 u.g.t.) oraz umowy sprzedaży zawartej na giełdzie
(art. 73 ust. 5 pkt 2 u.o.i.f. oraz art. 38b ust. 5 pkt 2 u.g.t.). Nie ułatwia to
kwalifikacji tych czynności prawnych, a także ogółu giełdowych stosunków
obligacyjnych, w porównywalnym stopniu na gruncie u.o.i.f. oraz u.g.t., rów-
nież w świetle rozwiązań projektowanych27.

Na szczególne uwzględnienie zasługują z pewnością nazwy harmonizu-
jące z kwalifikacją prawną zobowiązania pośredniczenia giełdowego. Jak się
wydaje, omawianą instytucję prawa obligacyjnego można określać mianem

25 Obie nazwy konfrontuje J. Frąckowiak, dz. cyt., s. 432. Zob. także K. Zacharzewski,
Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2000 roku..., s. 16 i nast.

26 Tendencja do wyjaśniania aspektów terminologicznych przenika również do nauki o po-
średnictwie ubezpieczeniowym. Zob. B. Kucharski, Broker ubezpieczeniowy jako pośrednik han-
dlowy, PPH 2000, nr 3, s. 20.

27 Por. przepisy art. 73 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 2 u.o.i.f. w brzmieniu projektu nowelizacji
z 2007 roku.
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„komisu giełdowego”, czy też „giełdowej agencji komisowej”. Wskazane przy-
kładowo zwroty harmonizują z treścią zobowiązania pośrednika giełdowego
znacznie bardziej, niż pojęcie „usługi maklerskiej” bądź „usługi brokerskiej”.

Atrybut ten służy również nazwom „umowa o pośrednictwo w obrocie
giełdowym”, „umowa o pośrednictwo giełdowe” oraz „umowa o świadczenie
usług pośredniczenia giełdowego”. Nie wykazują one niedostatków wyżej
zasugerowanych nazw opisowych. Nie pozostają też w sprzeczności z ich
substratem znaczeniowym, czyli z przedmiotem oraz treścią czynności praw-
nej pomiędzy pośrednikiem giełdowym i klientem. W ten sposób uwypuklo-
ny zostaje również odrębny charakter czynności dokonywanych przez pośred-
nika giełdowego, w porównaniu z czynnościami dokonywanymi przez innych
usługodawców (np. zleceniodawcę, agenta, komisanta, doraźnego pośredni-
ka ogólnego, instytucję bankową prowadzącą działalność maklerską). Okre-
ślenie „umowa o pośrednictwo giełdowe” pozostaje w zgodzie z kanonami
językowymi w prawie polskim.
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DYSPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
NA GIEŁDZIE

1. Uwagi wstępne

Dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie nie doczekała się
samodzielnego ujęcia w ustawodawstwie, judykaturze oraz polskim
piśmiennictwie prawniczym. Z tego względu należy podjąć poszerzoną
analizę tej czynności prawnej. Przybliżenie kwestii podstawowych pozwoli
na sformułowanie wniosków, które będą wykorzystywane w dalszych
częściach pracy.

Przede wszystkim obowiązek spełnienia głównego świadczenia z umo-
wy o pośrednictwo giełdowe obciąża pośrednika dopiero po udzieleniu dys-
pozycji przez klienta. Czynność klienta inicjuje sekwencję czynności, które
w dalszej perspektywie mogą doprowadzić do zmian w jego majątku.
Po udzieleniu dyspozycji przez klienta pośrednik kieruje swoje oświadczenie
woli na giełdę (oferta, przyjęcie oferty) w celu zawarcia umowy sprzedaży
(tzw. zlecenie maklerskie). Jeżeli umowa sprzedaży dojdzie do skutku, to
pośrednik ją wykonywa, w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego sensu
stricto. Pośrednik spełnia świadczenie wobec izby rozliczeniowej i od izby
uzyskuje świadczenie, które przypada klientowi.

Upoważnienie udzielone pośrednikowi w ramach dyspozycji kształtuje
sytuację prawną pośrednika i klienta po zawarciu umowy sprzedaży na gieł-
dzie z punktu widzenia tzw. stosunków własnościowych na tle zastępstwa
giełdowego. Wyodrębnienie funkcji jurydycznych dyspozycji ułatwi zatem
analizę stosunku zastępstwa giełdowego.
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Ponadto spełnienie przez pośrednika giełdowego głównego świadczenia
z umowy o pośrednictwo zgodnie z treścią dyspozycji oznacza, że pośrednik
wykonał swoje zobowiązanie należycie. Analiza elementów dyspozycji wpły-
wa również na ocenę kontraktowej odpowiedzialności pośrednika. Dokona-
nie czynności wbrew dyspozycji jest przejawem niewykonania zobowiązania
przez pośrednika giełdowego1.

W praktyce obrotu prawnego oświadczenie woli klienta jest określane
jako „zlecenie” („zlecenie klienta”). Jednakże u.o.i.f., podobnie jak u.g.t.,
posługuje się terminem „zlecenie” na potrzeby oznaczenia nie jednej, lecz
kilku różnych czynności prawnych z zakresu giełdowych stosunków obliga-
cyjnych, co nie ułatwia interpretacji oświadczenia woli klienta2. Z uwagi na
elementy konstrukcji prawnej oświadczenia woli klienta, skierowanego do
pośrednika, na szczególne uwzględnienie zasługują – oprócz określenia „dys-
pozycja” – takie zwroty, jak polecenie, wezwanie, żądanie, powierzenie, czy
też poruczenie zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Jednolita terminolo-
gia nie ukształtowała się też w aktach wykonawczych3. W prawie niemiec-
kim spotykane jest określenie Auftrag, Kundenauftrag4, Order5 oraz Kundenor-
der6. W prawie anglosaskim funkcjonuje pojęcie order7.

W literaturze z zakresu prawa bankowego także pojawia się wiele pro-
pozycji określenia czynności prawnej kontrahenta banku, która aktualizuje po
stronie banku obowiązek spełnienia określonego świadczenia. Najczęściej spo-
tykane zwroty to polecenie, zlecenie, dyspozycja8, ale również powierzenie9.

1 Por. ogólnie R. M. Kohls, Bankrecht, München 1994, s. 99.
2 Zob. rozdział IX.
3 Zob. przepisy § 2 ust. 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.).
4 D. Nowak-James, Der Börsenzugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtver-

gleichende Untersuchung zum deutschen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauf-
tragsvertrag, Frankfurt am Main 2000, s. 66 i nast.

5 S. Kümpel [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte,
H.-J. Lwowsky, München 1997, s. 2693.

6 R. M. Kohls, dz. cyt., s. 98 i nast.
7 Zob. np. K. Bentley, Getting Started in Online Day Trading, New York 2000, s. 43;

L. Williams, Day trade futures online, New York 2000, s. 33; J. Bernstein, Strategies for the
Electronic Futures Trader, New York 2000, s. 47.

8 Zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk 1976, s. 773; Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne i handlowe obrotu międzyna-
rodowego, Warszawa–Poznań 1981, s. 306; M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie
polskim, Toruń 1989, s. 84; tenże, Umowy w zakresie czynności bankowych [w:] Prawo umów
w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001, s. 800; J. Pisuliński, Przeprowadzanie
rozliczeń pieniężnych przez banki, PB 1995, nr 3, s. 65; W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego,
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2. Elementy treści dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie

Treść dyspozycji klienta obejmuje więcej elementów niż sformułowane
na jej podstawie i zaadresowane na giełdę oświadczenie woli pośrednika
(oferta, przyjęcie oferty), a nawet umowa sprzedaży giełdowej, zawarta przez
pośrednika na podstawie dyspozycji.

Po pierwsze, dyspozycja określa niektóre istotne postanowienia umowy
sprzedaży (walor oraz cena). Rodzaj waloru giełdowego zawsze jest określo-
ny ściśle, ale nie obowiązuje reguła dokładnego określenia ilości (zwłaszcza
przy dyspozycji nabycia). Natomiast cena nie musi być określona ściśle,
zwłaszcza wtedy, gdy dyspozycja określa jedynie podstawę bądź sposób ozna-
czenia ceny (np. dyspozycja „po cenie rynkowej” bądź „po każdej cenie”).
Klient w ramach dyspozycji nie zobowiązuje się do przeniesienia własności
waloru giełdowego, ani do zapłaty ceny sprzedaży, ponieważ nie jest stroną
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Treść dyspozycji nie określa również
drugiej strony umowy sprzedaży, ponieważ dyspozycja nie jest adresowana
do oblata, lecz do pośrednika. Pośrednik zawiera umowę sprzedaży giełdo-
wej nie z klientem, lecz z innym członkiem giełdy.

Po drugie, klient określa termin związania dyspozycją, jak również
precyzuje chwilę bądź przedział czasowy dla zaadresowania przez pośred-
nika oświadczenia woli do obrotu giełdowego. Są to dwa różne momenty,
a różnica między nimi polega na tym, że okres związania pośrednika
dyspozycją klienta (w stosunku wewnętrznym) nie pokrywa się z okresem
związania pośrednika skutkami oświadczenia woli złożonego w obrocie gieł-
dowym (w stosunku zewnętrznym)10. W okresie związania dyspozycją po-
średnik może złożyć na giełdzie jedno oświadczenie woli albo składać
(cyklicznie albo nieregularnie) więcej oświadczeń woli, nawet różnej treści,
a decyduje o tym klient.

Warszawa 1997, s. 163 i nast.; tenże [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska,
Warszawa 2002, s. 186 i nast.; K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie prawo bankowe, Warszawa
2000, s. 128. Termin „dyspozycja” pojawia się też w wypowiedziach judykatury. Zob. np.
uchwałę SN z dnia 20 listopada 1992 roku, III CZP 138/92, PPH 1993, nr 13, s. 26.

9 L. Ogiegło, Zlecenie na tle kodeksowych umów o świadczenie usług, SIS 1985, z 10, s. 59.
10 Por. D. H. Bliesener, Aufsichtrechtliche Verhaltenspflichten beim Wertpapierhandel, Berlin–

–New York 1998, s. 24.
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Po trzecie, w dyspozycji klienta można również wyodrębnić inne ele-
menty, które nie występują w oświadczeniu woli pośrednika, ani nie wystę-
pują w treści umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Spośród takich elemen-
tów dodatkowych najważniejszą rolę spełnia określenie przesłanki albo se-
kwencji przesłanek, które mają aktualizować obowiązek pośrednika złożenia
oświadczenia woli w obrocie giełdowym, jeżeli się zmaterializują (np. jeżeli
walor X kosztuje więcej niż p, to sprzedaj walor Y za cenę p1, a następnie
nabądź walor Z nie drożej, niż p2). Tak rozumiane przesłanki nie są warun-
kiem w rozumieniu przepisu art. 89 k.c., a pośrednik nie ma wpływu na ich
urzeczywistnienie się (w normalnym toku handlu giełdowego). Podobnym
elementem dodatkowym dyspozycji jest określenie preferowanej kolejności
zawierania umów (np. najpierw kup walor X za cenę p, a za resztę środków
pieniężnych kup walor Y). Katalog kombinacji przesłanek złożenia przez
pośrednika oświadczenia woli do obrotu giełdowego jest współcześnie sto-
sunkowo obszerny i nieustannie rozszerza się.

Dyspozycja klienta powinna określać wszystkie elementy treści, nie-
zbędne dla sformułowania (przyjęcia) przez pośrednika oferty w obrocie
giełdowym. Złożenie niejasnego oświadczenia woli przez klienta nakłada
jednak na pośrednika obowiązek interpretacji, zgodnie ze znanym pośred-
nikowi bądź jedynie domniemywanym, ale możliwym do uchwycenia
(art. 355 § 1 k.c.) interesem klienta. W wyniku zinterpretowania oświad-
czenia woli klienta uzyskuje ono treść wystarczającą dla sformułowania
przez pośrednika oferty w obrocie giełdowym, co doprowadzi do należytego
wykonania zobowiązania.

3. Typowe rodzaje dyspozycji giełdowych

W praktyce obrotu prawnego ukształtowało się wiele standardowych
postaci dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, dostosowanych do
gospodarczych oczekiwań pośrednika, jego klienta oraz innych uczestników
giełdowych stosunków obligacyjnych.

Powyżej scharakteryzowane typowe elementy treści dyspozycji, jeżeli
występują w dowolnej kombinacji ze sobą, to nawzajem nie wykluczają się.
Z tego powodu treść potencjalnej dyspozycji klienta może obejmować dowol-
ny walor giełdowy, samodzielnie określoną przez klienta cenę, dowolną kom-
binację terminów i przesłanek nadania jej dalszego biegu (włącznie z klau-
zulą braku pokrycia), a także określać skutki prawne udzielenia dyspozycji
w zależności od sytuacji aktualnie panującej na giełdzie.
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W praktyce pojawiają się jednak ograniczenia co do postaci (rodzajów)
dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie (np. tzw. krótka sprze-
daż11). Ustawodawcy oraz organy nadzoru giełdowego poświęcają współcze-
śnie wiele uwagi postaciom dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie,
kierując się troską o prawidłowe wykonywanie umów sprzedaży, z uwzględ-
nieniem postulatu nieprzerwanej wypłacalności uczestników giełdowych
stosunków obligacyjnych. Z tego powodu poszczególne instytucje giełdowe,
kierując się różnymi kryteriami, różnicują (i reglamentują) katalog dyspozycji,
które mogą być przyjmowane przez pośredników od klientów.

Katalog dyspozycji jest otwarty i nieustannie poszerza się. Aktualne
piśmiennictwo obfituje w opracowania szczegółowe w zakresie typowych
wariantów dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie12. W praktyce
najczęściej występują następujące rodzaje dyspozycji: zlecenie ważne aż do
odwołania (good-till-cancel order, GTC), zlecenie rynkowe (market order),
zlecenie stop, zlecenie obronne (stop order), zlecenie z limitem (limit order),
zlecenie stop z limitem, zlecenie obronne z limitem (stop-limit order), zlece-
nie typu MIT (market-if-touched order), zlecenie na otwarcie (opening order),
zlecenie na zamknięcie (closing order), zlecenie z limitem lub rynkowe na
zamknięcie rynku (limit lub market-on-riose order, MOC), zlecenie bazowe
(basis order), zlecenie z upoważnienia (discretionary order), zlecenie z peł-
nym upoważnieniem (not-heid order), jednodniowe zlecenie obronne (enter
day stop), otwarte zlecenie obronne (enter open stop), zlecenie „OCO”, jedno

11 Zob. na ten temat np. J. Baur, Investmentgesetze. Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften
(KAGG) und Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Bosteuerung
der Erträge aus Auslandinvestment-Gesetz – AuslInvestmG. Kommentar nebst Ländzubersicht
EG/EWR Staaten, Japan, Schweiz, USA, t. I, Berlin–New York 1997, s. 574 i nast.

12 Por. np. T. Berent, Wybrane transakcje na rynku kapitałowym, BiK 1993, nr 12; J. F. Mar-
shall, M. E. Ellis, Investment Banking & Brokerage, Chicago–Cambridge 1994, s. 123 i nast.;
J. Zawiła-Niedźwiecki, Propozycja klasyfikacji dyspozycji rynkowych i zleceń giełdowych, PO 1997,
nr 5, s. 21; M. Drewiński, Giełdy towarowe, Warszawa 1997, s. 130 i nast.; P. Krupski, J. Niem-
czyk, E. Stańczyk, Organizacja i funkcjonowanie giełd kapitałowych (na przykładzie giełd amery-
kańskich), Wrocław 1991, s. 30; K. Bentley, dz. cyt., s. 43–46; G. Zalewski, Kontrakty terminowe
w praktyce, Warszawa 2000, s. 23 i nast.; H. Masover, Value Investing in commodity futures,
New York 2001, s. 155; N. Battley, Kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych, Warszawa
1995, s. 77–85; H. Beck, Das neue elektronische Handelsystem Xetra der Frankfurter Wertpa-
pierbörse, WM 1998, nr 9, s. 428 i nast.; J. Herms, Börsengeschäfte im Internet – Rechtsfragen
und Praxis [w:] Bankrecht 2000. Tagungsband zum RWS-Forum an 28. und 29. Februar 2000
in Berlin, red. W. Haddaing, Köln 2000, s. 323; D. Nowak-James, dz. cyt., s. 66 i nast.;
W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy,
Poznań 2002, s. 263.
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unieważnia drugie (one cancels ordter), zlecenie „CFO”, unieważniające po-
przednie zlecenie (cancel farmer order), zlecenie drabinkowe (scale order),
zlecenie z terminem ważności (time order), zlecenie spread (spread order),
zlecenie switch (switch order)13 i inne.

4. Dyspozycja zwykła a dyspozycja dyskrecjonalna

Różnica pomiędzy dyspozycją zwykłą (tzw. execution-only14; „do wyko-
nania”), a dyspozycją dyskrecjonalną (kwalifikowaną, DDM – do dyspozycji
maklera) polega na tym, że klient w ramach dyspozycji dyskrecjonalnej nie
określa niektórych elementów treści, wymaganych do nadania jej dalszego
biegu. Klient udziela pośrednikowi dyspozycji o nikłym stopniu szczegółowo-
ści, natomiast pośrednik kieruje do obrotu giełdowego oświadczenie woli
o treści wymaganej przez unormowania giełdy15.

W ramach dyspozycji dyskrecjonalnej klient udziela pośrednikowi upo-
ważnienia do samodzielnego określenia chociażby jednego z trzech elemen-
tów: najbardziej – w opinii pośrednika – korzystnej dla klienta chwili zaadre-
sowania dyspozycji na giełdę bądź ceny, po której ma dojść do skutku umo-
wa sprzedaży, bądź też określenia waloru, który ma zostać nabyty (bądź
zbyty) w ramach ustanowionego przez klienta limitu środków pieniężnych
(bądź asortymentu walorów). Upoważnienie udzielone w ramach dyspozycji
dyskrecjonalnej uchyla obowiązek pośrednika zinterpretowania niejasnego
oświadczenia woli klienta. Udzielenie dyspozycji in blanco, opatrzonej jedynie
podpisem klienta, nie odnosi skutków prawnych, chyba że granice upoważ-
nienia pośrednika zostaną określone w osobnym porozumieniu i pośrednik
uzupełni dyspozycję zgodnie z tym porozumieniem.

Należy odróżnić dyspozycję dyskrecjonalną od takiej dyspozycji, która
jest wzbogacona o zestawienie przesłanek niezbędnych dla aktualizowania

13 N. Battley, dz. cyt., s. 43–46.
14 Pojęcie występujące także w piśmiennictwie niemieckim. Zob. np. A. Cahn, Grenzen der

Markt- und Anlegerschutzes durch das WpHG, ZHR 162 (1998), s. 38; G. Mai, Wertpapierhandel
im Internet. Besondere Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Rahmen von Internet-Brokerage,
CR 2002, nr 3, s. 203. Pojęcie Discount-Broker-Geschäft jest synonimem pojęcia execution-
-only-buissnes (N. Lang, Zivilrechtliche Haftung von Discount-Brokern wegen Verletzung der In-
formationenpflichten aus § 31 Abs. 2 WpHG, Aachen 2003, s. 3).

15 Por. także T. Berent, dz. cyt., s. 26; J. Zawiła-Niedźwiecki, dz. cyt., s. 21. Ogólnie
A. Mielczarek, Możliwości są, ale to nie wystarcza (Specyficzne zlecenia w rękach maklera), Parkiet
nr 45 z dnia 5 marca 2002 roku.
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się obowiązku złożenia przez pośrednika oświadczenia woli do obrotu gieł-
dowego. Tylko w przypadku dyspozycji dyskrecjonalnej pośrednikowi służy
pewien zakres samodzielności.

Należy także odróżnić dyspozycję dyskrecjonalną od dyskrecjonalnego
wariantu umowy o pośrednictwo giełdowe16. W tym drugim przypadku klient
nie wzywa periodycznie do spełnienia świadczenia (nie udziela dyspozycji),
a pośrednik jest zobowiązany w tym zakresie już na podstawie umowy o po-
średnictwo giełdowe.

5. Podstawowe funkcje jurydyczne
dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie

A. Dyspozycja klienta jako wezwanie do spełnienia świadczenia

Udzielenie dyspozycji przez klienta stanowi wezwanie dłużnika według
przepisu art. 455 k.c. W efekcie udzielenia dyspozycji przez klienta pośred-
nik powinien spełnić główne świadczenie z umowy o pośrednictwo giełdowe.
Klient wzywa pośrednika do przyjęcia dyspozycji oraz zaadresowania jej do
obrotu giełdowego.

Dyspozycja klienta nie jest czynnością prawną jednostronną, zobowią-
zującą pośrednika17. Udzielenie dyspozycji, jako wezwanie do spełnienia świad-
czenia, aktualizuje obowiązek zachowania się pośrednika zgodnie z treścią
istniejącego już wcześniej zobowiązania pośredniczenia giełdowego. Czynność
prawna klienta nie tworzy nowego zobowiązania18. Tymczasem w literaturze
pojawił się pogląd, że z prawnego punktu widzenia zlecenie kupna jest
umową komisu kupna, a zlecenie sprzedaży – komisu sprzedaży19. Brak jed-
nak argumentów przemawiających za koncepcją dyspozycji klienta jako źró-
dłem zobowiązania, nie tylko zresztą zobowiązania komisowego. Jednostron-
na czynność prawna nie jest z natury rzeczy czynnością dwustronną (umową).

Udzielenie dyspozycji przez klienta można zakwalifikować jako wyko-
nanie przez wierzyciela uprawnienia kształtującego, które zmienia stosunek

16 Zob. rozdział VIII.
17 Por. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, cz. ogólna, Wrocław–Warszawa–

–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 494; Z. Radwański [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne
– część ogólna, t. 2, Warszawa 2002, s. 206; A. Szpunar, Kilka uwag o przekazie, PPH 1997,
nr 1, s. 21.

18 Por. na tle rachunku bankowego J. Pisuliński, dz. cyt., s. 67.
19 A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003, s. 99.
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zobowiązaniowy20. Roszczenie klienta o spełnienie świadczenia z umowy o po-
średnictwo giełdowe staje się wymagalne od chwili wezwania pośrednika21.
Z punktu widzenia kryterium wymagalności dyspozycja stanowi wezwanie,
które nie obliguje dłużnika do niezwłocznego spełnienia świadczenia22. Jeżeli
jednak klient nie udzieli dyspozycji, nie może domagać się od pośrednika
przyjęcia dyspozycji i zaadresowania jej do obrotu giełdowego. Oczekiwanie
pośrednika na wezwanie klienta jest jednym z przejawów braku samodziel-
ności w zakresie wykonywania zobowiązania. Pośrednik nie może spełnić
świadczenia bez wezwania23.

B. Dyspozycja jako źródło upoważnienia
udzielonego pośrednikowi przez klienta

W ramach dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie klient
udziela pośrednikowi upoważnienia. Jest to niezbędne dla spowodowania
oczekiwanych zmian w majątku klienta, ponieważ klientowi nie przysługuje
zdolność do zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Na tle dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie zachodzi więc odstępstwo od reguły
sformułowanej na tle pełnomocnictwa, że mocodawca powinien mieć taką
zdolność do czynności prawnych, jakiej wymaga czynność objęta umoco-
waniem24. Klient nie może samodzielnie doprowadzić do zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie i dlatego upoważnia pośrednika w tym zakresie. Upo-
ważnienie udzielone przez klienta różni się jednak od upoważnienia udzielo-
nego pełnomocnikowi. Pełnomocnik działa w imieniu mocodawcy, natomiast
pośrednik giełdowy działa we własnym imieniu, a zatem czynności dokona-
ne przez pośrednika nie odnoszą bezpośrednich następstw dla klienta.

20 Zob. J. Pisuliński, dz. cyt., s. 66; P. Machnikowski, Uprawnienia kształtujące w zobowią-
zaniowych stosunkach prawnych [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga
pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000, s. 249.

21 Por. na tle rozliczeń bankowych Z. Osada, Umowy bankowe, Warszawa 1999, s. 16.
22 Zob. rozdział IV. Por. M. Lemkowski, Glosa do wyroku SN z dnia 24 kwietnia 2003

roku, I CKN 316/01, OSP 2005, z. 7–8, poz. 94.
23 C. Huber (red.), Bankrecht, Bankensystem – Bankaufsicht, Recht der Bankgeschäfte, Baden-

Baden 2001, s. 296. Por. jednak A. Chłopecki, Usługi maklerskie w publicznym obrocie papierami
wartościowymi, Warszawa 1995, s. 64 i nast.

24 Por. R. Longchmps de Berier, Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lublin 1922, s. 219;
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001,
s. 342; M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005,
s. 389.
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Z uwagi na zakres upoważnienia dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie wykazuje interesujące cechy jurydyczne, ponieważ do dokonania
czynności prawnej we własnym imieniu i na swój rachunek z reguły nie jest
wymagana specjalna postać upoważnienia (zgody25, przyzwolenia26). Dyspo-
zycja klienta nie obejmuje upoważnienia pośrednika do zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie we własnym imieniu i na swój rachunek, gdyż do tego
upoważnienie (zgoda, przyzwolenie) innej osoby nie jest pośrednikowi gieł-
dowemu potrzebne. Klient upoważnia raczej pośrednika do wykorzystania
w tym celu wybranych składników majątku klienta (pokrycie). Jeżeli pośred-
nik wykorzysta bez upoważnienia pokrycie klienta, to klient może domagać
się naprawienia szkody. Nie jest natomiast powinnością klienta zwolnienie
pośrednika ze zobowiązań zaciągniętych bez upoważnienia.

Dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie jest czynnością
prawną upoważniającą, ale inaczej niż w przypadku pełnomocnictwa bądź
przekazu skutki udzielenia upoważnienia dotyczą wyłącznie upoważniające-
go oraz adresata tego upoważnienia. W upoważnieniu udzielonym w ramach
dyspozycji biorą udział dwie osoby. Dyspozycja upoważnia pośrednika w sto-
sunku wewnętrznym. Na podstawie upoważnienia wynikającego z dyspozycji
można określić zakres roszczeń klienta względem pośrednika oraz zakres
roszczeń pośrednika względem klienta po zawarciu przez pośrednika umowy
sprzedaży z osobą trzecią. Osobom trzecim nie przysługują roszczenia wzglę-
dem klienta występującego w roli upoważniającego. Klientowi natomiast nie
przysługują roszczenia względem innych osób, niż upoważniony przez niego
pośrednik giełdowy. Prezentowana reguła może jednak doznawać wyjątków
w niektórych sektorach giełdowego obrotu towarowego (np. w giełdowym
obrocie energią bądź rzeczami ruchomymi).

C. Dyspozycja
jako ograniczenie dokonywania oznaczonych rozporządzeń

W wyniku udzielenia dyspozycji dochodzi do ograniczenia prawa pod-
miotowego klienta. Klient na pewien czas traci możliwość rozporządzania
wybranymi składnikami swojego majątku z uwagi na tzw. blokadę pokrycia.

25 Por. na tle przekazu A. Szpunar, Przekaz w obowiązującym prawie polskim, ZNUJ DCCLXXI
1985, Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, z. 41, s. 112.

26 Por. na tle czynności upoważniających S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające. Przyczynek
do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiąt-
kowa ku Czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 309.
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Na podstawie dyspozycji dochodzi zatem do ustanowienia umownego ogra-
niczenia dokonywania oznaczonych rozporządzeń (art. 57 § 2 k.c.).

Wraz z udzieleniem dyspozycji treść prawa podmiotowego klienta ulega
zmianie (osłabieniu) i dlatego dyspozycja zajmuje miejsce w grupie czynności
prowadzących do rozporządzenia prawem27. Dyspozycja wyraża przyzwolenie
na dokonanie przez inną osobę (pośrednika) określonych rozporządzeń
elementami majątku klienta28.

W efekcie udzielenia dyspozycji klient na oznaczony czas traci upraw-
nienie do rozporządzania pokryciem, a pośrednik giełdowy takie uprawnie-
nie nabywa29. Rozporządzenie klienta nie powiększa jednak majątku pośred-
nika, gdyż nie jest przeniesieniem prawa na pośrednika, lecz tylko ograni-
czeniem uprawnienia klienta do przenoszenia swego prawa. Z tego względu
dyspozycję można określić jako czynność rozporządzającą w stosunku
wewnętrznym.

Ustanowione przez klienta ograniczenie dokonywania oznaczonych roz-
porządzeń przypomina zatem nieco zabezpieczenie wierzytelności pośrednika
wobec klienta30. Jak się wydaje, można więc chyba porównywać dyspozycję
klienta z innymi zabezpieczeniami wierzytelności, które aktualizują się w wy-
niku dokonania przez dłużnika (przyszłego dłużnika) jednostronnej czynności
prawnej, niezależnie od kontraktowej podstawy ustanowienia takiego

27 Por. S. Sołtysiński, dz. cyt., s. 303; Z. Radwański [w:] System prawa cywilnego, t. I,
część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 491.

28 Zob. S. Sołtysiński, dz. cyt., s. 308.
29 Por. A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–

Gdańsk 1976, s. 658; tenże, Stosunki własnościowe przy komisie, Rejent 1994, nr 1, s. 43;
A. Wojciechowska, Prawnorzeczowa problematyka komisu, Pr. Sąd. 1998, nr 11–12, s. 112;
A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 97; J. Frąckowiak
[w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2001,
s. 460; S. Piątowski [w:] System prawa cywilnego, t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1977, s. 239; A. Całus, Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985,
s. 207; G. Tracz, F. Zoll, Przydatność pojęcia powiernictwa dla prawa prywatnego, PPH 1998,
nr 4, s. 27; M. Romanowski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych w świetle projektu
nowelizacji ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (PrPapW), MoP 1997,
nr 4, s. 13; S. Buczkowski, Z. K. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1971,
s. 309). Na temat zakresu uprawnienia komisanta do przedmiotu komisowego zob. wyrok SA
w Warszawie z dnia 31 lipca 2000 roku, I ACa 1130/99, Wokanda 2002, nr 5. Por. także
ogólną regułę w zakresie rozporządzeń dokonywanych przez niewłaściciela za zgodą właściciela
w prawie niemieckim (§ 185 k.c.niem.).

30 Por. także przepis § 7 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.)
– dawniej przepis § 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (p.o.p.w.). – oraz
przepis § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.g.t.).
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zabezpieczenia. Przyznane pośrednikowi uprawnienie do rozporządzania skład-
nikami majątku klienta znacząco ułatwia pośrednikowi zaspokojenie roszcze-
nia w stosunku do klienta po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie.

6. Sposób udzielenia dyspozycji przez klienta

Udzielenie dyspozycji dochodzi do skutku w wyniku złożenia przez jedną
osobę oświadczenia woli, wystarczającego do wywołania konsekwencji praw-
nych (jednostronna czynność prawna)31. Klient samodzielnie określa elemen-
ty treści dyspozycji. Ingerencja pośrednika w oświadczenie woli klienta, pod
względem chwili jego złożenia oraz treści, nie wiąże klienta.

Nie wydaje się, aby nadejście skutków czynności prawnej klienta mogło
być zawisłe od warunku bądź terminu, zastrzeżonego przez pośrednika.
Występujące w charakterze dodatku do czynności prawnej udzielenia dyspo-
zycji zastrzeżenie warunku bądź terminu stanowi ograniczenie wykonywania
przez klienta praw podmiotowych, których źródłem jest umowa o pośrednic-
two giełdowe. Pośrednik nie może zastrzec tego, ażeby klient wzywał do
spełnienia świadczenia dopiero po ziszczeniu się warunku – wyłączywszy
obowiązek udzielenia pokrycia – bądź po upływie terminu.

Oświadczenie woli klienta nie może skutecznie ukryć innej czynności
prawnej. W takiej sytuacji zarówno dyspozycja, jak i czynność rzekomo
ukryta, są nieważne (art. 83 k.c.), ze skutkami określonymi w przepisie
art. 58 § 3 k.c.

Dyspozycja może zostać udzielona również per facta concludentia, zwłasz-
cza w sytuacji, gdy forma pisemna dyspozycji została zachowana, ale oświad-
czenie klienta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów albo są one
sformułowane niejednoznacznie. W takiej sytuacji pośrednik składa (albo
przyjmuje) ofertę zawarcia umowy sprzedaży na podstawie nie dosyć jasnego
oświadczenia woli klienta. Udzielenie dyspozycji w sposób uniemożliwiający
pośrednikowi spełnienie świadczenia nie pociąga za sobą nieważności czyn-
ności klienta. Dyspozycję klienta należy traktować jako udzieloną. Odnosi to
ten skutek, że pośrednik powinien dołożyć starań w kierunku interpretacji
dyspozycji zgodnie z interesem klienta (znanym albo domniemywanym).
Klienta obciążają wówczas konsekwencje umowy sprzedaży zawartej na gieł-
dzie, której treści nie mógł przewidywać w chwili złożenia oświadczenia woli.

31 Por. S. Szer, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1967, s. 308.
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Pośrednik skonkretyzował bowiem oświadczenie woli klienta zgodnie z tre-
ścią zobowiązania pośredniczenia giełdowego32.

7. Potwierdzenie czynności dokonanej przez pośrednika
bez dyspozycji klienta

Potwierdzenie przez klienta czynności dokonanych przez pośrednika
(ratyfikacja operacji33) może pojawić się w trzech zasadniczych sytuacjach.
Po pierwsze, jeżeli pośrednik dokonał czynności z przekroczeniem zakresu
upoważnienia udzielonego przez klienta. Po drugie, jeżeli pośrednik wbrew
ciążącemu na nim obowiązkowi nieprawidłowo zinterpretował niejasne oświad-
czenie woli klienta i w wyniku tego przekroczył zakres upoważnienia.
Po trzecie, jeżeli pośrednik dokonał czynności w ogóle bez upoważnienia klien-
ta (bez dyspozycji). Z uwagi na funkcję upoważniającą dyspozycji podjęcie
przez pośrednika czynności w tych trzech sytuacjach zasługuje na taką samą
kwalifikację. W każdym przypadku pośrednik nie ma wystarczającego
upoważnienia do dokonania czynności dla klienta.

Potwierdzenie klienta odnosi skutki jedynie na płaszczyźnie upoważnia-
jącej, co należy uzupełnić krótkim wyjaśnieniem. Problematykę potwierdze-
nia działań dokonanych przez zastępcę pośredniego nieczęsto poddawano
analizie prawnej. W dawniejszej literaturze przyjęto jednak ogólną dopusz-
czalność tego typu czynności34. Skutki potwierdzenia czynności dokonanej
przez zastępcę pośredniego bez upoważnienia odnoszą się wyłącznie do
stosunku wewnętrznego. Udzielenie potwierdzenia przez zastępowanego nie
wpływa na sytuację prawną osób trzecich, ponieważ są one związane tylko
z zastępcą.

Potwierdzenie klienta nie odnosi skutków w zakresie wezwania do
spełnienia świadczenia oraz w zakresie umownego ograniczenia dokonywa-
nia oznaczonych rozporządzeń. Z tego względu potwierdzenia nie można
zakwalifikować jako dyspozycji udzielonej z mocą wsteczną (ex tunc).
W piśmiennictwie pojawił się pogląd, iż skutkiem potwierdzenia przez klienta

32 Por. także w odniesieniu do kolidujących ze sobą poleceń bankowych M. Bączyk, dz. cyt.,
s. 89.

33 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Paryżu z dnia 28 maja 1934 roku, PPH 1935, nr 5,
s. 234.

34 W dziedzinie prawa rzymskiego. Por. szerzej S. Wróblewski, Zarys wykładu prawa
rzymskiego, Kraków 1916, s. 407.
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zawartej transakcji jest „następcza zgoda na jej przeprowadzenie”35. Klient
nie może jednak z mocą wsteczną wezwać pośrednika do spełnienia świad-
czenia, jeśli pośrednik nie wykonał zobowiązania w efekcie „samodzielnego
spełnienia świadczenia”. Ponadto klient nie może z mocą wsteczną ustano-
wić umownego ograniczenia dokonywania oznaczonych rozporządzeń, jeśli
pośrednik samodzielnie sięgnął już po składniki majątku klienta.

Jak się wydaje, potwierdzenie czynności jako „zgoda” („przyzwolenie”)
klienta, wyrażone już po dokonaniu czynności, nie może być traktowane jako
udzielenie pośrednikowi upoważnienia do dokonania czynności dla klienta.
Potwierdzenie czynności zastępcy pośredniego odnosi bowiem skutki ex nunc.
W wyniku potwierdzenia czynności dokonanej przez pośrednika bez (wbrew)
dyspozycji klient traci zarzut odmowy zwolnienia pośrednika ze zobowiązań
zaciągniętych w stosunku zewnętrznym36. W ten sposób następstwa czynno-
ści dokonanej przez pośrednika bez upoważnienia odnoszą się do sfery ma-
jątkowej klienta. Potwierdzenie uchyla bezprawność działania pośrednika
w stosunku wewnętrznym.

Skutki udzielonego przez klienta potwierdzenia czynności dokonanej
przez pośrednika bez upoważnienia można porównać ze skutkami potwier-
dzenia czynności dokonanej per falsi procuratoris (art. 103 k.c.). Pomiędzy
dwoma postaciami potwierdzenia czynności zachodzą istotne różnice.
Obszerne uzasadnienie nie wydaje się celowe, ale warto poprzestać na kilku
wnioskach podstawowych.

Przed udzieleniem potwierdzenia przez klienta, a nawet w jego braku,
umowa sprzedaży giełdowej jest ważna i odnosi skutki prawne, lecz tylko
w majątku pośrednika. Brak potwierdzenia nie rodzi stanu bezskuteczności
zawieszonej (negotium claudicans).

Dodatkowo czynności dokonane przez pośrednika przed udzieleniem
potwierdzenia nie stanowią prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia. Taka
kwalifikacja mogłaby uzyskać aprobatę w okolicznościach prowadzenia sprawy
verba legis cudzej. Nieupoważniony pośrednik nie prowadzi sprawy klienta.
W doktrynie sformułowano jednak pogląd przeciwny37.

Potwierdzenie nie może również wpłynąć na kwalifikację prawną czynno-
ści pośrednika, dokonanej z udziałem osoby trzeciej. Jeżeliby bowiem podtrzy-
mywać kwalifikację badanego potwierdzenia w kontekście przepisu art. 103 k.c.,
to zastępca pośredni działałby pro foro externo we własnym imieniu dopiero

35 A. Chłopecki, dz. cyt., s. 73.
36 Podobnie M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa domu maklerskiego z tytułu

umowy o pośrednictwo giełdowe, Glosa 1998, nr 12, s. 4.
37 A. Chłopecki, dz. cyt., s. 71.
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od chwili potwierdzenia jego czynności przez zastępowanego, który pozostaje
nieznany. Takie przypuszczenie z pewnością nie zasługuje na uznanie. Na kwa-
lifikację oraz skutki prawne czynności dokonanych przez pośrednika z osobami
trzecimi (w stosunku zewnętrznym) nie ma wpływu ewentualna odmowa udzie-
lenia potwierdzenia przez klienta (w stosunku wewnętrznym).

8. Skutki prawne udzielenia dyspozycji
w stosunku wewnętrznym

A. Zakres stanu związania pośrednika

Jeżeli klient udzielił dyspozycji, to pośrednik jest związany na płasz-
czyźnie zobowiązującej, upoważniającej oraz rozporządzającej.

Na podstawie dyspozycji pośrednik powinien spełnić świadczenie,
ponieważ został do tego wezwany przez klienta. Jeżeli pośrednik nie przystę-
puje mimo wezwania do spełnienia świadczenia, to popada w opóźnienie albo
nawet pozostaje w zwłoce, licząc od chwili udzielenia dyspozycji (art. 476 k.c.).

Na podstawie dyspozycji pośrednik powinien spełnić świadczenie
w granicach upoważnienia udzielonego przez klienta. Przekroczenie granic
upoważnienia nie wiąże klienta.

Na podstawie dyspozycji pośrednik powinien ustanowić umowne ograni-
czenie dokonywania oznaczonych rozporządzeń przez klienta, jeżeli dysponuje
pokryciem klienta. W przeciwnym wypadku pośrednik ponosi odpowiedzial-
ność za opóźnienie w zakresie spełnienia głównego świadczenia bądź za opóź-
nienie w zakresie wydania klientowi uzyskanej korzyści, z powodu rzekomego
tylko braku pokrycia. Jeżeli natomiast klient nie dysponuje pokryciem, to po-
średnik powinien zażądać go z zastrzeżeniem, że na wypadek braku pokrycia
powstrzyma się z zaadresowaniem dyspozycji klienta do obrotu giełdowego38.

B. Zakres stanu związania klienta

Klient jest związany skutkami udzielonej przez siebie dyspozycji, po-
dobnie jak reprezentowany po udzieleniu pełnomocnictwa39. Stan związania
obejmuje płaszczyznę zobowiązującą, upoważniającą oraz rozporządzającą.

38 Por. K. Peters, Rechtliche Entwicklungsmöglichkeiten im Effektenbereich, Frankfurt am Main
1983, s. 15; R. M. Kohls, dz. cyt., s. 99; T. Müller-Deku, Daytrading zwischen Termin- und
Differenzeinwand, WM 2000, nr 21, s. 1030; D. Nowak-James, dz. cyt., s. 155.

39 Zob. szerzej B. Gawlik [w:] System prawa cywilnego, t. I, cz. ogólna...,  s. 749.
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Pogląd ten bywa kwestionowany40. Należy jednak podkreślić, że udzielenie
dyspozycji niewiążącej nie jest dopuszczalne. Przeciwne rozwiązanie przewi-
duje regulacja oferty w stosunkach profesjonalnych (art. 662 k.c.)41.

Stan związania klienta na płaszczyźnie zobowiązującej polega na tym,
że po stronie klienta utrzymuje się gospodarcze ryzyko ewentualnego zawar-
cia umowy sprzedaży na giełdzie, w wyniku spełnienia świadczenia przez
pośrednika. Z tego względu po udzieleniu dyspozycji aktualizuje się upraw-
nienie klienta do jej odwołania, a z chwilą zawarcia umowy sprzedaży
– obowiązek zwolnienia pośrednika z zaciągniętych zobowiązań.

Upoważnienie do dokonania czynności przez pośrednika odgrywa istotną
rolę w zakresie prawnorzeczowych przesłanek przeniesienia waloru giełdo-
wego w ramach zastępstwa pośredniego. Wraz z udzieleniem upoważnienia
klient wyraża wolę objęcia skutków umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.
W majątku klienta dochodzi do zmiany w zakresie udzielonego upoważnie-
nia nawet wówczas, gdy w wyniku przejścia na niego skutków umowy sprze-
daży zawartej na podstawie dyspozycji jego majątek ulegnie pomniejszeniu.
Pośrednik działa bowiem w cudzej sferze prawnej na podstawie upoważnienia.

Z tego powodu zachowanie status quo w majątku pośrednika wymaga
wykorzystania składników majątku klienta. Stan związania klienta co do
rozporządzeń pokryciem wyraża się w definitywnym – aczkolwiek ograniczo-
nym w czasie – wyłączeniu uprawnienia do rozporządzania pokryciem w in-
nym celu, niż zawarcie i wykonanie przez pośrednika zadysponowanej umo-
wy sprzedaży42.

C. Skutki prawne udzielenia dyspozycji dyskrecjonalnej

Działanie pośrednika w ramach dyspozycji dyskrecjonalnej nacechowane
jest samodzielnością w zakresie zobowiązującym bądź upoważniającym.
Dyspozycja dyskrecjonalna nie obejmuje wezwania do spełnienia świadcze-
nia lub nie określa granic upoważnienia udzielonego pośrednikowi. Wraz
z udzieleniem dyspozycji dyskrecjonalnej nie aktualizuje się stan związania
pośrednika w zakresie przyznanego jemu upoważnienia do samodzielnego
działania. Natomiast klient jest związany skutkami wykonania upoważnienia

40 Zob. D. Szańca, Potwierdzenie transakcji nabycia papierów wartościowych w publicznym
obrocie. Określenie konstrukcji prawnej, TPP 2002, nr 1–2, s. 131–132.

41 Szerzej Z. Radwański, Jeszcze o charakterze prawnym oferty, PiP 2005, z. 3, s. 82;
M. Jasiakiewicz, Natura prawna oferty odwołalnej w stosunkach między przedsiębiorcami, PPH
2007, nr 7, s. 4 i nast.

42 Por. na tle komisu A. Szpunar, Stosunki własnościowe..., s. 43.
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przez pośrednika. Oprócz typowego uprawnienia klienta do odwołania
dyspozycji dyskrecjonalnej klientowi przysługuje również uprawnienie do jej
skonkretyzowania, w każdym kierunku pozostawionym do alternatywnego
uznania pośrednika.

D. Czasowe ramy stanu związania

Stan związania obu kontrahentów rozciąga się od chwili udzielenia
dyspozycji aż do chwili definitywnego niezawarcia umowy sprzedaży giełdowej
albo do chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie.

Z chwilą osiągnięcia pierwszego ze wskazanych punktów czasowych stan
związania ustaje (np. zakończenie sesji giełdowej, ukształtowanie się w ob-
rocie giełdowym kursu na poziomie innym niż określony przez klienta43).
Po ustaniu stanu związania stosunki pomiędzy stronami umowy o pośrednic-
two giełdowe przybierają taki kształt, jak gdyby stan związania nigdy nie
powstał (jak gdyby dyspozycja nie została udzielona).

W drugim przypadku, po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie, stan
związania kontrahentów również ustaje, przy czym równocześnie aktualizuje
się obowiązek pośrednika wydania klientowi uzyskanej korzyści oraz obo-
wiązek klienta w zakresie zwolnienia pośrednika ze zobowiązań, zaciągnię-
tych na podstawie dyspozycji.

9. Skutki udzielenia dyspozycji
w sferze prawnej osób trzecich

Sytuacja prawna osób trzecich nie ulega zmianie ze względu na udzie-
lenie przez klienta dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Dzia-
łanie w charakterze zastępcy pośredniego (na cudzy rachunek) jest dla osób
trzecich obojętne, nawet jeżeli powzięły one wiadomość o tym fakcie. W szcze-
gólności, w giełdowym obrocie walorami zdematerializowanymi osobom
trzecim nie przysługują roszczenia względem klienta i vice versa.

W wyniku skutecznie udzielonej dyspozycji pośrednik uzyskuje upraw-
nienie do rozporządzania w rozumieniu przepisu art. 169 k.c., a zatem osoba
trzecia może skutecznie nabyć od pośrednika wybrany składnik majątku klienta.

Ewentualna nieważność dyspozycji nie ma wpływu na ważność oraz
skutki umowy sprzedaży zawartej przez pośrednika na giełdzie. Sformułowana

43 Por. S. Kümpel, dz. cyt., s. 2703.
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na podstawie dyspozycji klienta oferta, złożona przez pośrednika na sesji
giełdowej, jest oświadczeniem woli pośrednika. Nie ma podstaw, aby odma-
wiać jej skuteczności prawnej ze względu na nieskutecznie udzieloną dyspo-
zycję. Pośrednik nie może podnieść względem osób trzecich zarzutu wadli-
wej dyspozycji, w celu uwolnienia się od skutków umowy sprzedaży zawar-
tej na giełdzie. Nieważność oświadczenia woli klienta oznacza co najwyżej
wadę pobudki działania pośrednika. To jednak nie ma wpływu na stosunki
pośrednika z osobami trzecimi44. Umowa sprzedaży giełdowej nie może zo-
stać zaczepiona nawet na podstawie zarzutu braku po stronie pośrednika
uprawnienia do rozporządzania składnikami majątku klienta. Uzyskanie od
klienta uprawnienia do rozporządzania nie jest bowiem przesłanką nabycia
waloru przez osobę trzecią.

Wada pobudki złożenia oferty w obrocie giełdowym może być w prak-
tyce podstawą tzw. anulowania transakcji (za zgodą kontrahentów oraz innych
osób)45, przy czym charakterystyka tej instytucji oraz jej skutków prawnych
wzmagałaby odrębnych rozważań.

10. Charakter prawny
dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie

A. Dyspozycja a oferta zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie

Podstawowy wpływ na określenie charakteru prawnego dyspozycji za-
warcia umowy sprzedaży na giełdzie ma fakt, że klient nie jest stroną tej
umowy. Z tego względu dyspozycja klienta nie wykazuje cech oferty zawarcia
umowy sprzedaży na giełdzie, chociaż określa niektóre istotne postanowienia
umowy (walor oraz cena).

W związku z tym udzielenie dyspozycji przez klienta nie odnosi skut-
ków złożenia oferty, a przyjęcie dyspozycji przez pośrednika nie ma skutków
przyjęcia oferty. Klient nie oferuje pośrednikowi zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie. Pośrednik giełdowy względem klienta nie jest oblatem. Pośred-
nik nie zawiera z klientem umowy sprzedaży giełdowej. Umowa sprzedaży
giełdowej dochodzi do skutku pomiędzy dwoma członkami giełdy, a może
być nawet i tak, że żaden z nich nie jest oblatem. Dzieje się tak wówczas,

44 Por. jednak D. Szańca w zakresie przepisu art. 34a p.o.p.w. (dz. cyt., s. 119).
45 Zob. przepisy § 111–119 Regulaminu GPW w Warszawie (stan na dzień 21 grudnia

2006 roku) oraz przepisy § 21–28 III-go oddziału VI-go rozdziału Szczegółowych Zasad Obrotu
Giełdowego na GPW w Warszawie (stan na dzień 19 marca 2007 roku).
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gdy oferty zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie odbiera i przyjmuje
(akceptuje) specjalnie do tego wyznaczona osoba (urzędnik giełdowy; członek
giełdy-specjalista), a nie inny członek giełdy.

B. Dyspozycja a przekaz spełnienia świadczenia

Klient nie uczestniczy w zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie, a tak-
że – z założenia – w jej wykonywaniu. Wykonywanie umowy sprzedaży gieł-
dowej opiewającej na walor zdematerializowany leży w gestii pośredników,
a odbywa się, w ogólnym ujęciu, w otoczeniu giełdy i giełdowej izby rozlicze-
niowej, bez udziału klienta46. Wyjątki mogą występować na tle giełdowego
obrotu towarami tradycyjnymi (np. energia, rzeczy ruchome) oraz w obrocie
prawami pochodnymi (jeżeli izba rozliczeniowa prowadzi rachunek klienta).

Z tego względu upada teza, jakoby dyspozycja zawarcia umowy sprze-
daży na giełdzie polegała na przekazaniu spełnienia świadczenia przez klienta.
Czynność prawna klienta nie obejmuje dwóch upoważnień, lecz tylko jedno.
Klient nie udziela upoważnienia innej osobie, niż pośrednik. Dyspozycja klienta
nie inicjuje powstania znamiennej konfiguracji trójosobowej, charakterystycz-
nej dla instytucji przekazu. W szczególności, klient (przekazujący; klient A)
nie udziela pośrednikowi (przekazany; pośrednik A) upoważnienia do speł-
nienia świadczenia dla osoby trzeciej (odbiorcy przekazu). Przede wszystkim
pojawiają się wątpliwości co do tego, czy w charakterze odbiorcy przekazu
występuje druga strona umowy sprzedaży (pośrednik B), osoba przezeń za-
stępowana (klient B), czy też izba rozliczeniowa47.

C. Dyspozycja a pełnomocnictwo

W literaturze pojawił się pogląd, że pośrednik podejmuje czynności dla
klienta na podstawie umocowania48. Jednakże taka opinia nie zasługuje na
aprobatę. Udzielenie dyspozycji nie pociąga za sobą skutków udzielenia peł-
nomocnictwa. Następstwa czynności dokonanej przez pełnomocnika zaracho-
wane są od razu na imię zastąpionego, natomiast dyspozycja klienta jest
wyrazem upoważnienia udzielonego w ramach zastępstwa pośredniego49.
Pośrednik giełdowy działa we własnym imieniu, a nie w imieniu klienta.

46 Zob. rozdziały XIV–XVI.
47 Szerzej rozdział XV.
48 D. Szańca, dz. cyt., s. 119.
49 Zob. J. Frąckowiak, dz. cyt., s. 419.
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W świetle poglądów doktrynalnych analogiczne stosowanie norm doty-
czących pełnomocnictwa do innych czynności prawnych upoważniających jest
dopuszczalne50. Należy zatem określić zakres ewentualnej analogii.

Unormowanie pełnomocnictwa nie wykazuje przydatności na etapie
oceny dyspozycji w zakresie całokształtu stosunków klient – osoba trzecia,
czyli w zakresie udzielenia upoważnienia do działania w stosunku zewnętrz-
nym. Dyspozycja upoważnia jedynie w stosunku wewnętrznym, podczas gdy
pełnomocnictwo udziela mocy do działania na zewnątrz, ze skutkiem dla
mocodawcy. Z tego względu na tle udzielenia dyspozycji nie wyłaniają się
problemy charakterystyczne dla stosunków zewnętrznych występujących w ra-
mach pełnomocnictwa. Można tutaj zaliczyć np. problem przesłanek skutecz-
nego działania zastępcy pośredniego, problem następstw działania jako rze-
komy zastępca pośredni oraz problem skutków czynności prawnej dokonanej
przez zastępcę pośredniego z samym sobą.

Natomiast pewne podobieństwa dyspozycji oraz pełnomocnictwa są
dostrzegalne w zakresie sposobu udzielenia dyspozycji oraz jej odwołania.
Jednakże nawet na tej płaszczyźnie nie występują niektóre sporne zagadnie-
nia, wyłaniające się na tle regulacji pełnomocnictwa. Można tutaj zaliczyć
np. problematykę odstępstw od reguły, że odbiorca upoważnienia jest ozna-
czony indywidualnie, czy też kwestię ewentualnego obowiązku przyjęcia
upoważnienia, co w przypadku dyspozycji wynika ze stosunku podstawowe-
go (z umowy o pośrednictwo giełdowe)51.

D. Dyspozycja a polecenie rozliczeniowe na rachunku bankowym

Dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie różni się od polecenia
rozliczeniowego w ramach umowy rachunku bankowego. Skutki udzielenia
polecenia rozliczeniowego obejmują z reguły wykonanie zobowiązania pomię-
dzy inicjatorem rozliczenia a jego wierzycielem (w stosunku podstawowym).

Natomiast w chwili udzielenia dyspozycji nie istnieje zobowiązanie
z udziałem klienta, które mogłoby zostać wykonane w efekcie spełnienia przez
pośrednika świadczenia na podstawie wezwania klienta. Dopiero wykonanie
dyspozycji (spełnienie świadczenia) przez pośrednika może doprowadzić do
powstania zobowiązania w stosunku zewnętrznym. Klient nie uczestniczy
jednak w tym zobowiązaniu. Zobowiązanie w stosunku zewnętrznym powstaje
w efekcie czynności dokonanych przez zastępcę pośredniego. Dyspozycja jest

50 Por. A. Szpunar, Przekaz w obowiązującym..., s. 112; S. Sołtysiński, dz. cyt., s. 309.
51 Por. A. Szpunar, Udzielenie pełnomocnictwa, Prz. Sąd. 1993, nr 9, s. 24 i nast.
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udzielana zastępcy pośredniemu, natomiast instytucja bankowa nie jest za-
stępcą pośrednim w zakresie czynności rozliczeniowych.

E. Dyspozycja jako wskazówka zleceniodawcy
według przepisu art. 737 k.c.

Odesłania ustawowe przewidziane w przepisach art. 73 ust. 5 pkt 1 u.o.i.f.
oraz art. 38b ust. 5 pkt 1 u.g.t. wyłączają stosowanie przepisu art. 737 k.c.
w zakresie umowy o pośrednictwo giełdowe. Z tego względu należy podjąć
rozważania na temat jurydycznych podobieństw dyspozycji klienta oraz wska-
zówki zleceniodawcy w rozumieniu przepisu art. 737 k.c. W prawie niemiec-
kim problem wskazówek udzielonych pośrednikowi giełdowemu jest rozpatry-
wany na tle unormowania umowy komisu52.

Dyspozycja klienta nie jest wskazówką w rozumieniu przepisu art. 737 k.c.
Wskazówka nie określa przedmiotu świadczenia, co oznacza, że wskazówka
nie określa czynności, którą ma wykonać dłużnik53. Wskazówka zleceniodawcy
nie wzywa do spełnienia świadczenia. Wskazówka dotyczy tylko sposobu
spełnienia świadczenia i określa preferencje wierzyciela w tym zakresie.

Klient nie może skłonić pośrednika do spełnienia świadczenia w sposób
odbiegający od reguł panujących na giełdzie. Także pośrednik giełdowy nie
ma wpływu na sposób spełnienia głównego świadczenia z umowy o pośred-
nictwo giełdowe, w tym zwłaszcza na sposób (tryb) zawarcia umowy sprze-
daży na giełdzie. Sposób dokonywania czynności z zakresu giełdowych sto-
sunków obligacyjnych jest bowiem określony przez reguły działania giełdy
oraz obowiązujące ustawodawstwo.

Z tego względu przepis art. 737 k.c. mógłby stanowić źródło stosunku
obligacyjnego wynikającego z umowy o pośrednictwo giełdowe. Pośrednikowi
giełdowemu nie służy bowiem uprawnienie do odstąpienia od wskazówek
klienta co do sposobu spełnienia świadczenia, ponieważ klient w ogóle nie
może skutecznie udzielać pośrednikowi wskazówek w tym zakresie.

11. Zmiana i odwołanie dyspozycji przez klienta

A. Reguła odwołalności dyspozycji klienta

Dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie należy do grupy
czynności prawnych, które mogą być odwołane bez ograniczeń, podobnie jak

52 Zob. D. Nowak-James, dz. cyt., s. 63 i nast.
53 Zob. W. Ludwiczak, Umowa zlecenia, Poznań 1955, s. 102.
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przekaz, lecz inaczej niż pełnomocnictwo54. Klient może zażądać, aby po-
średnik powstrzymał się ze spełnieniem świadczenia. Równolegle z tym klient
może pozbawić pośrednika upoważnienia do dokonania czynności oraz
wypowiedzieć krępujące go ograniczenie uprawnienia dokonywania oznaczo-
nych rozporządzeń prawem zbywalnym. Natomiast odwołanie pełnomocnic-
twa oraz przekazu obejmuje wyłącznie odwołanie upoważnienia.

Oświadczenie woli w zakresie odwołania dyspozycji pociąga za sobą
następstwa na trzech płaszczyznach: odwołanie wezwania do spełnienia
świadczenia, odwołanie udzielonego upoważnienia oraz odwołanie ograni-
czenia rozporządzalności prawem zbywalnym. Konstrukcja prawna nieodwo-
łalnej dyspozycji musiałaby zatem uwzględniać łączną nieodwołalność wszyst-
kich jej elementów składowych. Można również dodać to, że ochrona interesu
prawnego osób trzecich nie wymaga nieodwołalnego udzielania upoważnienia
przez klienta, inaczej niż w przypadku upoważnień udzielonych przez dłuż-
nika w ramach akredytywy55 czy gwarancji bankowej56.

W praktyce zmiana treści dyspozycji odbywa się w ten sposób, że klient
odwołuje pierwotnie udzieloną dyspozycję i udziela nowej57. Z tego względu
reguły odwoływania dyspozycji odnoszą się również do zmiany treści dyspozycji.

Uzyskanie zgody pośrednika na odwołanie dyspozycji nie jest wymagane,
jeżeli oświadczenie woli klienta w zakresie odwołania dotarło do pośrednika
wraz dyspozycją, bądź wcześniej. W zakresie odwołania dyspozycji bez zgody
pośrednika znajduje zastosowanie przepis art. 61 § 1 k.c. Interpretacja tego
unormowania na potrzeby odwołania dyspozycji skłaniałaby do przyjęcia opi-
nii, iż zgoda pośrednika jest niezbędna do skutecznego odwołania dyspozycji
po jej dojściu do pośrednika. Spoglądając jednak na tę kwestię przez pryzmat
celu zobowiązania pośredniczenia giełdowego uzasadnione wydaje się trakto-
wanie dyspozycji już przyjętej jako czynności możliwej do odwołania bez zgody
pośrednika, nawet jeżeli oświadczenie woli klienta o odwołaniu dyspozycji
dotarło do pośrednika później, niż sama dyspozycja. Jak się wydaje, cezurą
czasową jest tutaj chwila złożenia przez pośrednika oświadczenia woli

54 W zakresie przekazu por. np. Cz. Żuławska [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga
trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 2002, s. 762. W zakresie pełnomocnictwa por. np.
J. Fabian, Pełnomocnictwo, Warszawa 1963, s. 107.

55 Por. z zakresie zgody beneficjenta akredytywy na jej odwołanie Z. Kwaśniewski [w:]
Prawo obrotu gospodarczego, Warszawa 1987, s. 368.

56 Por. także motywy, dla których mocodawca zrzeka się odwołania pełnomocnictwa
(art. 101 § 1 k.c.).

57 Por. nt. zmiany treści polecania rozliczeniowego W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowe-
go..., s. 164.
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w obrocie giełdowym. Do momentu złożenia albo przyjęcia oferty zawarcia
umowy sprzedaży przez pośrednika, klient może jeszcze odwołać dyspozycję
pomimo tego, że pośrednik ją przyjął, a oświadczenie woli klienta o odwoła-
niu dotarło do pośrednika później, niż to wynika z przepisu art. 61 § 1 k.c.

Okazuje się zatem, że reguły odwołania dyspozycji zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie nie są tak rygorystyczne, jak w przypadku odwoływa-
nia innych oświadczeń woli (art. 61 § 1 k.c.), ale brak im też elastyczności
właściwej odwołaniu pełnomocnictwa (art. 101 § 1 in principio k.c.). Odwo-
łanie dyspozycji nie upodabnia się też do odwołania przekazu. Granicznym
punktem czasowym skutecznego odwołania przekazu jest przyjęcie albo za-
płata przekazu, nie zaś udzielenie przekazu (art. 9213 k.c.)58.

B. Nieodwołalność dyspozycji klienta
po złożeniu przez pośrednika oferty zawarcia umowy na giełdzie

Jeżeli pośrednik zaadresował oświadczenie woli do obrotu giełdowego,
to klient nie może już skutecznie odwołać (zmienić) swojej dyspozycji. Klient
jest wówczas definitywnie związany dyspozycją, ponieważ pośrednik nie może
swojego oświadczenia woli, zaadresowanego do obrotu giełdowego, odwołać
inaczej, niż tyko w trybie przepisu art. 61 § 1 k.c.

W przedziale czasowym od złożenia oferty do zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie pośrednik jest bowiem swoją ofertą związany. Oznacza to, że gospo-
darcze ryzyko wynikające ze stanu związania pośrednika ofertą leży już po stro-
nie klienta, który udzielił dyspozycji. Klient nie może powstrzymać zawarcia
umowy sprzedaży z udziałem pośrednika i osoby trzeciej, jeżeli pośrednik złożył
swoje oświadczenie woli do obrotu giełdowego. W przeciwnym wypadku nale-
żałoby przyjąć, że pośrednika obciążają skutki zmian preferencji klienta po tym,
jak pośrednik złożył własne oświadczenie woli na szerszym forum.

Złagodzenie reguł odwoływania oświadczenia woli pośrednika w obro-
cie giełdowym może doprowadzić do zliberalizowana reguł odwoływania
dyspozycji klienta.

C. Podstawowe skutki odwołania dyspozycji

W rezultacie skutecznego odwołania dyspozycji ustaje stan związania
obu kontrahentów. W szczególności, niezwłocznie reaktywuje się uprawnienie

58 Zob. L. Peiper, Kodeks zobowiązań. Komentarz, Kraków 1934, s. 850; S. Grzybowski,
Przekaz na tle systemu obowiązującego prawa polskiego, PiP 1967, z. 7, s. 42; tenże [w:] System
prawa cywilnego, t. III, cz. 2..., s. 748.
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klienta do rozporządzania składnikami majątku, które zostały objęte umow-
nym ograniczeniem dokonywania oznaczonych rozporządzeń (np. w celu
udzielenia dyspozycji zawarcia innej umowy sprzedaży giełdowej)59.

W konsekwencji skutecznego odwołania dyspozycji pośrednik nie jest
zobowiązany do podjęcia czynności, które zmierzają do nadania dyspozycji
dalszego biegu, a jeżeli pośrednik już je podjął albo podejmie, to nie uzyska
od klienta wynagrodzenia z tego tytułu, jak również zwrotu ewentualnych
wydatków. Gdyby pośrednik zawarł umowę sprzedaży pomimo skutecznego
odwołania dyspozycji, to dodatkowo następstwa jej zawarcia pozostaną na
trwałe w jego majątku, chyba że klient czynność pośrednika potwierdzi.

59 Podobnie w umowie komisu. Por. A. Szpunar, Stosunki własnościowe..., s. 38.
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Obroty na giełdzie dopełniają się sposobami uproszczonymi
i oszczędzają stratę czasu, ponieważ zgodę na umowę
kontrahentów stwierdza karta umowy, sporządzona przez
pośrednika urzędowego, a wszystkie warunki umów są
z góry ustalone.

S. Kempner,
Giełda. Jej istota, cel i ustrój,

Warszawa 1908, s. 4.

* * *

Na giełdę nie przynosi się ze sobą na sprzedaż towaru,
lecz przychodzi się z zaofiarowaniem, przy czym często się
zdarza, że ofiarujący sam jeszcze towaru nie posiada, lecz ma
tylko możność nabycia go, choć dla pewnych widoków korzyści
już go naprzód sprzedał.

S. Kempner,
Giełda. Jej istota, cel i ustrój,

Warszawa 1908, s. 5.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l

Rozdz ia ł  XI

UMOWA SPRZEDAŻY
ZAWARTA NA GIEŁDZIE

1. Uwagi wstępne

Przywilej zawierania umów sprzedaży na giełdzie przysługuje członkom
giełdy, bez względu na to, czy wcielają się oni w rolę pośrednika giełdowe-
go, czy też kontraktują w charakterze kupca umownego (tzw. dealera).
Członek giełdy zajmuje pozycję prawną zastępcy klienta dopiero na gruncie
umowy o pośrednictwo giełdowe.

Charakter prawny umowy sprzedaży zawartej na giełdzie oraz treść
zobowiązania z niej wynikającego jest jednolita bez względu na rodzaj
giełdy, na której doszła ona do skutku. Zakres problemów jurydycznych
jest więc analogiczny w obu sektorach obrotu giełdowego w prawie polskim.
Umowa sprzedaży giełdowej nie doczekała się jednak samodzielnego ujęcia
w ustawodawstwie i piśmiennictwie z zakresu publicznego obrotu papie-
rami wartościowymi (instrumentami finansowymi). Przepisy ustawowe
przewidują jedynie, że umowa sprzedaży giełdowej nie stanowi gry ani
zakładu (art. 19 ust. 2 u.o.i.f.).

Podstawowy wpływ na określenie charakteru prawnego umowy sprze-
daży zawartej na giełdzie ma aktualne ujęcie legislacyjne tej czynności praw-
nej. Unormowania prawa giełdowego przewidują odesłanie do przepisów
o umowie komisu w zakresie umowy sprzedaży giełdowej. W związku z takim
ujęciem nasuwają się liczne refleksje krytyczne. Ustawa o giełdach towaro-
wych przewiduje równocześnie definicję umowy sprzedaży giełdowej i pod
tym względem wdraża swoiste novum do prawa polskiego. Analiza tej definicji
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stanowi punkt wyjścia dla prób określenia treści oraz charakteru prawnego
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie de lege lata, także w zorganizowanym
obrocie instrumentami finansowymi.

2. Umowa sprzedaży giełdowej
w ujęciu definicji ustawowej

Od 1935 roku w prawie polskim obowiązywały dwie definicje ustawowe
umowy sprzedaży giełdowej, na potrzeby giełd pieniężnych oraz na potrzeby
giełd towarowych. Małoznaczące różnice dotyczyły głownie aspektów
podmiotowych.

Za transakcje giełdowe na giełdach pieniężnych uważane były umowy,
które zostały zawarte w oznaczonym przez radę giełdową lokalu i czasie gieł-
dowym (na zebraniu giełdowym) co do wartości, które zostały dopuszczone
na danej giełdzie do obrotów i notowań, i stwierdzone zostały kartą umowy1.

Za transakcje giełdowe na giełdzie towarowej uważane były umowy,
które zostały zawarte pomiędzy członkami giełdy, członkami a uczestnikami
giełdy, lub uczestnikami giełdy, a które dotyczą wartości dopuszczonych na
danej giełdzie przez radę giełdową do obrotów i notowań, jeżeli umowy te
zostały stwierdzone kartą umowy, spisaną przez maklera przysięgłego w lokalu
i czasie giełdowym (na zebraniu giełdowym)2.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nie przewiduje definicji
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie, w przeciwieństwie do ustawy o gieł-
dach towarowych. De lege lata, według przepisu art. 2 pkt 3 u.g.t., trans-
akcją giełdową jest umowa dotycząca towarów giełdowych, zawarta na gieł-
dzie w czasie i w sposób przewidziany dla zawierania takich umów. Powo-
łany przepis został znowelizowany w 2003 roku3, co jest wyrazem ewolucji

1 Przepis § 29 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924
roku o organizacji giełd, w brzmieniu określonym przez przepis art. 1 pkt 19 rozporządzenia
z dnia 18 marca 1935 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd (Dz. U. Nr 24, poz. 163).

2 Przepis § 29 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924
roku o organizacji giełd, dodany przepisem art. 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 18 marca 1935
roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 roku
o organizacji giełd (Dz. U. Nr 24, poz. 163).

3 Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o giełdach towa-
rowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 2216), która weszła w życie dnia
30 marca 2004 roku.
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ustawowej formuły umowy sprzedaży giełdowej w prawie polskim. Aktualne
brzmienie omawianego uregulowania w porównaniu z wersją pierwotną róż-
ni się z dwóch punktów widzenia.

Pierwsza różnica ma charakter podmiotowy. De lege lata stroną umowy
sprzedaży giełdowej może być, oprócz członka giełdy (np. pośrednika giełdo-
wego), także „zleceniodawca”. Sens takiego ujęcia jest niejasny4. Traktowa-
nie „zleceniodawcy” (zapewne klienta) jako „strony” umowy sprzedaży za-
wartej na giełdzie pozostaje w sprzeczności z założeniami konstrukcji praw-
nej tej czynności oraz z ogólnymi założeniami giełdowych stosunków obliga-
cyjnych. „Zleceniodawca” (klient) na ogół nie jest stroną umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie. Należy jednak zaznaczyć, że przedstawione rozwiązanie
jest dotknięte istotnym ograniczeniem. „Zleceniodawca” może być „stroną”
tylko takiej umowy sprzedaży, w ramach której dochodzi do przeniesienia
własności towaru giełdowego – rzeczy ruchomej. Natomiast ustawowe ujęcie
umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na walor zdematerializowany
(wg u.o.i.f. oraz u.g.t.) odpowiada założeniom konstrukcji prawnej tej czyn-
ności maklerskiej. Stroną umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na walor
zdematerializowany jest członek giełdy (m.in. uprawniony do świadczenia
usług pośredniczenia giełdowego).

Druga różnica ma charakter przedmiotowy. Ustawa o giełdach towaro-
wych w pierwotnym brzmieniu określała transakcję giełdową jako „umowę
sprzedaży towarów giełdowych”. Aktualnie jest to „umowa dotycząca towa-
rów giełdowych”. Nowe ujęcie ustawowe nawiązuje do wzorów przedwojen-
nych. Cel wprowadzenia tej poprawki również nie jest jasny. Zmiana szaty
językowej w 2003 roku nie wywarła bowiem wpływu na katalog elementów
konstrukcyjnych oraz treść i istotę tej czynności giełdowej. Ustawodawca nie
dopuszcza innych, niż umowa sprzedaży, umów prowadzących do rozporzą-
dzenia w obrocie giełdowym (np. umów zamiany)5.

Aktualna definicja ustawowa umowy sprzedaży giełdowej w prawie
polskim określa jedynie wybrane elementy tej czynności, a mianowicie
przedmiot świadczenia oraz strony umowy, ogólnie precyzując czas i miejsce
zawarcia. Szczegóły przewiduje regulamin giełdy. Pomimo szablonowego
ujęcia znaczenie definicji jest doniosłe, gdyż jest ona istotną wskazówką
pozwalającą na określenie charakteru prawnego umowy sprzedaży giełdowej
w sposób jednolity dla obu sektorów obrotu giełdowego w prawie polskim.

4 Por. także M. Dul, R. Jastrzębski, Giełdy towarowe. Komentarz, Warszawa 2006, s. 124
oraz 216.

5 Por. M. Dul, R. Jastrzębski, tamże, s. 71.
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W praktyce giełdowej można spotkać także inne propozycje definiowania umo-
wy sprzedaży giełdowej. Na ogół opierają się one na elementach treści umo-
wy sprzedaży6, podobnie jak zagraniczne propozycje doktrynalne7.

3. Problem stosowania przepisów o umowie komisu
do umowy sprzedaży zawartej na giełdzie

Na gruncie aktualnych unormowań ukształtowały się dwa stanowiska
w sprawie istoty prawnej umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Określenie
charakteru prawnego tej czynności jest przedmiotem dyskusji doktrynalnej,
do czego przyczynia się w głównej mierze trudno uchwytny i zmieniający się
zakres stosowania przepisów o umowie komisu na tle stosunków obligacyj-
nych z udziałem pośrednika i klienta. Wiele wskazuje na to, że przepisy
o umowie komisu mają być stosowane w zakresie umowy sprzedaży zawar-
tej na giełdzie. Takie wnioski kształtują się w związku z wykładnią przepi-
sów art. 34 ust. 5 pkt 2 p.o.p.w. z 1997 roku, art. 38b ust. 5 pkt 2 u.g.t.
z 2000 roku, art. 73 ust. 5 pkt 2 u.o.i.f. z 2005 roku de lege lata oraz art. 73
ust. 4 pkt 2 u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku.

Pierwsze stanowisko (dominujące) nie kwestionuje dopuszczalności sto-
sowania przepisów o umowie komisu do umowy sprzedaży zawartej na gieł-
dzie. W świetle odesłań ustawowych umowa sprzedaży zawarta na giełdzie
występuje w prawie polskim pod nazwą „zlecenie nabycia lub zbycia” walo-
rów giełdowych i stosuje się do niej przepisy o umowie komisu (z wyłącze-
niem przepisu art. 768 § 3 k.c.). Doktryna na ogół akceptuje stanowisko
ustawodawcy. Na przeniesienie praw z papierów wartościowych bezpośred-
nio ukierunkowane są jedynie umowy zlecenia kupna lub sprzedaży8. Celem
zlecenia maklerskiego sprzedaży jest przeniesienie praw przez inwestora na
kupującego9. Umowy zlecenia nabycia papierów wartościowych mają cechy

6 Zob. np. przepis § 2 pkt 15 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
w wersji z dnia 21 grudnia 2006 roku („Ilekroć jest mowa o transakcji giełdowej rozumie się
przez to zawartą na giełdzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Giełdy umowę zobowiązu-
jącą do przeniesienia własności dopuszczonych do obrotu giełdowego instrumentów finansowych”).

7 Zob. np. U. Florian, Rechtsfragen des Wertpapierhandels im Internet, München 2001,
s. 113–114.

8 A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 522.

9 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 170.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział XI. Umowa sprzedaży zawarta na giełdzie 197

umowy komisu10. Przepisy o komisie są odpowiednio stosowane do przeno-
szenia praw z papierów wartościowych11, bądź do zleceń kupna lub nabycia
złożonych przez inwestora12. Niekiedy można jednak spotkać pewne wahania
w tym zakresie13.

Aktualne unormowanie obrotu instrumentami finansowymi również
przewiduje odesłanie do umowy komisu (art. 73 ust. 5 pkt 2 u.o.i.f.). W po-
równaniu z regulacją u.g.t. oraz uchylonymi przepisami p.o.p.w. inny jest
jednak zakres tego odesłania, przy czym stosowanie przepisów o komisie „do
wykonywania zleceń” nadal budzi wątpliwości interpretacyjne. Analogiczne
rozwiązanie przewiduje przepis art. 73 ust. 4 pkt 2 u.o.i.f. w brzmieniu pro-
ponowanym w ramach nowelizacji z 2007 roku.

Drugie stanowisko kwestionuje stosowanie przepisów o umowie komi-
su do umowy sprzedaży zawartej na giełdzie, ale jest odosobnione w piśmien-
nictwie. Zgodnie z prezentowanym stanowiskiem transakcja giełdowa jest
umową sprzedaży14, a przepisy o komisie są tu nieprzydatne15.

Na aprobatę zasługuje drugie ujęcie. Stosowanie przepisów o umowie
komisu do umowy sprzedaży zawartej na giełdzie stanowi bowiem podstawę
wielu wniosków trudnych do przyjęcia.

Przede wszystkim ustawodawca nasuwa sugestię, że umowa sprzedaży
giełdowej jest „oryginalną” typologiczną postacią umowy o świadczenie usług.
Jednakże w piśmiennictwie i judykaturze z zakresu prawa cywilnego nie
pojawiały się jak dotąd propozycje stosowania unormowań umów o świad-
czenie usług (np. zlecenie, komis) w zakresie umów o przeniesienie praw
(np. sprzedaż). Rozwiązanie wyjątkowe przewiduje właśnie u.o.i.f. (dawniej
p.o.p.w.) oraz u.g.t., ale jest to rozwiązanie nietrafne. Członek giełdy

10 D. Szańca, Potwierdzenie transakcji nabycia papierów wartościowych w publicznym obrocie.
Określenie konstrukcji prawnej, TPP 2002, nr 1–2, s. 118.

11 M. Wierzbowski [w:] R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2000, s. 135; A. Chłopecki, Opcje i transakcje
terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 94 oraz 228; A. Zwolińska-Doboszyńska,
Egzekucja sądowa z rachunku papierów wartościowych, PPW 2000, nr 3, s. 21.

12 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 291; D. Szańca, dz. cyt., s. 136.
13 Por. L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 262.
14 A. Szumański, Czynności prawne w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi

[w:] Prawo papierów wartościowych, red. S. Włodyka, Kraków 1995, s. 319 i nast.; A. Wolter,
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 285;
D. Bliźniak, L. Gontarski, Giełda towarowa, Kraków 1998, s. 37; Z. Świderski, Przeniesienie praw
z akcji w obrocie publicznym, ZNWSGK w Kutnie, t. I, Kutno 2001, s. 116.

15 A. Szumański, dz. cyt., s. 323.
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z pewnością nie zawiera na giełdzie umów o świadczenie usług, lecz umowy
z grupy umów o przeniesienie praw.

Na tle ujęcia ustawowego wyłania się także problem, który polega na
tym, że kwalifikacja prawna umowy sprzedaży zawartej na giełdzie zależy
od tego, czy członek giełdy zawiera tę umowę w ramach umowy o pośred-
nictwo giełdowe (na podstawie dyspozycji klienta), czy też występuje w ob-
rocie prawnym jako kupiec umowny, określony w przepisie art. 69 ust. 2
pkt 3 u.o.i.f. albo w przepisie art. 38e ust. 1 u.g.t. (tzw. dealer,
Vertragshändler, Eigenhändler). Jeżeli członek giełdy zawiera umowę sprze-
daży na podstawie dyspozycji klienta, to do umowy sprzedaży giełdowej sto-
suje się odpowiednio przepisy o komisie. Natomiast w drugim przypadku do
umowy sprzedaży giełdowej nie mogą zostać zastosowane przepisy o umo-
wie komisu, ze względu na brak podstaw zastosowania przepisu odsyłającego.

Wymóg stosowania przepisów o komisie do umowy sprzedaży giełdo-
wej prowadzi więc do tego, że o charakterze prawnym sprzedaży giełdowej
(zawartej w stosunku zewnętrznym) decyduje ewentualne związanie członka
giełdy zobowiązaniem z klientem (w stosunku wewnętrznym). Także z tej
perspektywy należy zakwestionować zasadność stosowania przepisów o umo-
wie komisu do umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Charakteru prawnego
umowy zawartej przez zastępcę pośredniego w stosunku zewnętrznym nie
może bowiem przesądzać to, czy zastępca zawiera ją w ramach wykonywa-
nia zobowiązania względem zastępowanego w stosunku wewnętrznym.
W doktrynie eksponowana jest okoliczność, że fakt działania komisanta na
rzecz komitenta nie stanowi części składowej umowy komisanta z osobą trze-
cią, gdyż wobec osoby trzeciej jako wierzyciel i dłużnik występuje komisant16.

Warto również dodać to, że w umowie sprzedaży zawartej na gieł-
dzie nie można wyodrębnić tzw. stosunku wewnętrznego oraz zewnętrzne-
go. Analiza stosunków prawnych na tle umowy sprzedaży nie daje podstaw
do dokonywania takiego rozróżnienia, ponieważ biorą w niej udział tylko
dwie osoby. Wymóg stosowania do umowy sprzedaży giełdowej przepisów
o umowie komisu nasuwa zatem aktualne de lege lata pytanie o to, które
elementy zobowiązania z umowy sprzedaży są uregulowane przez przepisy
o umowie komisu. Zastępstwo pośrednie nie stanowi bowiem charaktery-
stycznej cechy jurydycznej stosunku prawnego wynikającego z zawarcia
umowy sprzedaży.

16 R. Ludwicki, Niektóre problemy umowy komisu (artykuł dyskusyjny), Palestra 1970, nr 7,
s. 30.
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Stosowanie przepisów o komisie do umowy sprzedaży giełdowej moż-
na również zakwestionować z punktu widzenia treści dyspozycji klienta. Klient
wzywa pośrednika do zawarcia na giełdzie umowy sprzedaży, a nie umowy
zlecenia albo umowy komisu. Na giełdach umów zlecenia ani umów komisu
z reguły nie zawiera się. W doktrynie utrwaliło się przekonanie, iż stosunek
komisu powstaje pomiędzy komisantem i komitentem17. Stosunek pomiędzy
komisantem a osobą trzecią to stosunek sprzedaży, co wynika z przepisu
art. 765 k.c.18. W ramach wykonania zlecenia (komisowego) komisant zawiera
z osobą trzecią (w stosunku zewnętrznym) umowę sprzedaży.

Omawiane odesłanie ustawowe nasuwa ponadto problem zbiegu prze-
pisów odsyłających, przewidzianych w u.o.i.f. oraz w u.g.t. Dwa odesłania
ustawowe znajdują bowiem zastosowanie w analogicznym zakresie, a mia-
nowicie w odniesieniu do unormowania stosunku zastępstwa pośredniego
(giełdowego) w aspekcie wewnętrznym. De lege lata pośrednik giełdowy
w stosunku do klienta nie zajmuje prawnej pozycji komisanta. Pośrednik jest
zleceniobiorcą, co wynika z odesłania do przepisów k.c. o umowie zlecenia
w zakresie umowy o pośrednictwo giełdowe (art. 73 ust. 5 pkt 1 u.o.i.f.;
art. 38b ust. 5 pkt 1 u.g.t.). Obowiązek wydania klientowi tego, co pośred-
nik uzyskał wskutek działania na podstawie dyspozycji, wynika z umowy
o pośrednictwo giełdowe. Prawne ukształtowanie zewnętrznego stosunku
sprzedaży na ogół nie ma wpływu na zakres zobowiązania pośrednika gieł-
dowego jako zastępcy pośredniego w stosunku wewnętrznym. Na tej podsta-
wie należy wyrazić opinię, że zakres odesłań przewidzianych w przepisach
art. 73 ust. 5 pkt 2 oraz art. 38b ust. 5 pkt 2 u.g.t. (do komisu) pozostaje
w sprzeczności z zakresem odesłań przewidzianych w przepisach art. 73 ust. 5
pkt 1 u.o.i.f. oraz art. 38b ust. 5 pkt 1 u.g.t. (do zlecenia).

Na gruncie przedstawionych argumentów można sformułować jedno-
znaczną konkluzję. Przepisy o umowie komisu nie znajdują zastosowania w za-
kresie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Interpretacja przepisu odsyłają-
cego do przepisów k.c. o umowie komisu prowadzi do wniosku, że omawiane
odesłanie ustawowe jest bezprzedmiotowe. Z tego powodu w dalszych docie-
kaniach nad konstrukcją prawną umowy sprzedaży zawartej na giełdzie należy
opierać się w głównej mierze na definicji ustawowej przewidzianej w przepisie
art. 2 pkt 3 u.g.t. przed nowelizacją z 2003 roku. Niewykluczone, że w zakresie

17 J. Frąckowiak [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa,
t. 7, Warszawa 2001, s. 421.

18 Por. J. Frąckowiak, tamże, s. 426; R. Ludwicki, dz. cyt., s. 29.
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ustawowej regulacji umowy sprzedaży zawartej na giełdzie stosowna byłaby
interwencja de lege ferenda, chociaż w praktyce nie pojawiają się spory na tle
charakteru prawnego tej czynności giełdowej. Jednakże na gruncie giełdowych
stosunków obligacyjnych już dawniej sformułowano trafny pogląd doktrynal-
ny, że czynność kupna-przedaży należy do najważniejszych i najzwyklejszych
negocyacyi giełdowych19. W prawie polskim ta oczywista myśl nie jest odzwier-
ciedlona w regulacjach prawa giełdowego de lege lata.

4. Zakres zastosowania przepisów o umowie sprzedaży
do umowy sprzedaży zawartej na giełdzie

Przez umowę sprzedaży giełdowej zbywca zobowiązuje się do
przeniesienia waloru giełdowego na nabywcę, a nabywca zobowiązuje się do
zapłaty ceny sprzedaży na rzecz zbywcy. Z uwagi na to wyłania się zagad-
nienie zakresu stosowania przepisów k.c. o umowie sprzedaży do umowy
sprzedaży zawartej na giełdzie. W doktrynie (na tle p.o.p.w.) dostrzeżono
sygnalizowany problem. Przewagę uzyskała opinia, że przepisy kodeksu
cywilnego należy stosować odpowiednio20.

Natomiast w giełdowym obrocie towarowym, z uwagi na definicję usta-
wową umowy sprzedaży giełdowej, przepisy kodeksu cywilnego o umowie
sprzedaży należałoby stosować wprost. Trzeba jednak przyznać, że definicja
umowy sprzedaży giełdowej w znaczącym stopniu wpływa na modyfikację
kodeksowego ujęcia umowy sprzedaży, pod kątem potrzeb obrotu giełdowe-
go (towarowego). Stosunek sprzedaży giełdowej doznaje bowiem zróżnico-
wania na wielu płaszczyznach. Stroną umowy sprzedaży giełdowej może być
jedynie członek giełdy, przedmiotem cyrkulacji tylko walor giełdowy, miejsce
zawarcia umowy (domicyl zobowiązania) to giełda towarowa, natomiast czas21

i sposób zawarcia umowy określa bliżej regulamin instytucji giełdowej. Czyn-
ność prawna, która nie zawiera elementów określonych w regulaminie gieł-
dy, nie jest umową sprzedaży giełdowej z powodu bezwzględnej nieważności
(art. 58 § 1 k.c.) i nie wywiera skutków prawnych w obrocie giełdowym.

19 L. Piętak, O czynnościach giełdowych ze stanowiska prawa austriackiego, PSiA 1876, nr 29,
s. 246. Por. także T. Seifert, Giełdy, Warszawa 1937, s. 2.

20 A. Chłopecki, Przeniesienie praw z papierów wartościowych w publicznym obrocie, PPG
1994, nr 3, s. 26; M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 552.

21 Na temat miejsca i czasu giełdowego zob. przepis § 27 ust. 1 Börsegesetz (austriackiej)
oraz W. Feuchtmüller, O. Lucius, Das neue Börsengesetz, Wien 1990, s. 20.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział XI. Umowa sprzedaży zawarta na giełdzie 201

Analogiczne rozwiązania panują w obrocie instrumentami finansowy-
mi. Brak ustawowej definicji umowy sprzedaży giełdowej w u.o.i.f. nie wy-
klucza takiego rozumowania. Ponadto, jak się wydaje, wprowadzenie do
ustawy definicji umowy sprzedaży giełdowej nie wpłynęłoby na modyfikację
istoty jurydycznej tej czynności prawnej.

Przepisy kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży należy zatem stoso-
wać wprost, w zakresie nie uregulowanym innymi przepisami ustawowymi
bądź ustanowionymi przez instytucję giełdową (regulamin giełdy). W rezul-
tacie można stwierdzić, że wyczerpujące określenie treści umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie wymagałoby poszerzonych rozważań.

5. Podstawowe cechy prawne
sprzedaży giełdowej

Zgłoszone uwagi upoważniają do podjęcia próby określenia podsta-
wowych właściwości jurydycznych umowy sprzedaży giełdowej w prawie
polskim.

Umowa sprzedaży zawarta na giełdzie jest pozakodeksową umową
nazwaną (wg u.g.t.). Umowa sprzedaży giełdowej dochodzi do skutku solo
consensu22. Wręczenie rzeczy, bądź inny akt realny (czy też „quasi-realny”)
nie jest wymagany do powstania zobowiązania, chociaż sygnalizowane za-
gadnienie stanowi przedmiot dyskusji doktrynalnej23.

Z uwagi na konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie należy
przyjąć, że jest to umowa zobowiązująca i że zobowiązuje do rozporządze-
nia. Jak się wydaje, najważniejszy wniosek wynikający z aktualnego ujęcia
ustawowego (z definicji ustawowej) odnosi się właśnie do skutków prawnych
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Przeniesienie waloru giełdowego
pomiędzy stronami tej umowy (członkami giełdy) wymaga spełnienia prze-
słanek przeniesienia własności bądź wierzytelności (art. 155 k.c., art. 510 k.c.).
W przeciwieństwie do tego unormowanie zastępstwa pośredniego nie określa
skutków zawarcia umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym, z punktu

22 Tak trafnie L. Sobolewski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych według nowego Prawa
o publicznym obrocie papierami wartościowymi – artykuł polemiczny, MoP 1997, nr 8, s. 305.

23 Zob. np. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym (II), PPH
1995, nr 9, s. 17 oraz ad vocem M. Romanowski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych
w ujęciu art. 5 § 5 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, MoP 1996,
nr 10, s. 358 i nast.
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widzenia przesłanek przeniesienia własności bądź wierzytelności. Kwestia roz-
porządzających skutków sprzedaży giełdowej zostanie zaprezentowana niżej24.

Świadczenia wynikające z umowy sprzedaży giełdowej są względem
siebie subiektywnie ekwiwalentne, ponieważ prezentowana umowa jest od-
płatna. Z tego względu należałoby traktować umowę sprzedaży giełdowej
jako umowę wzajemną. Pojawia się jednak pewna okoliczność towarzysząca.
Strony umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na walor zdematerializowa-
ny nie są zobowiązane do spełnienia świadczenia bezpośrednio względem
siebie. Wierzycielowi nie przysługuje roszczenie względem dłużnika o wyko-
nanie zobowiązania. Ma to istotny wpływ na analizę stosunków obligacyj-
nych w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego sensu stricto, z udziałem
dwóch członków giełdy oraz izby rozliczeniowej. Strony umowy sprzedaży
giełdowej spełniają świadczenie względem izby rozliczeniowej i od izby uzy-
skują świadczenie ekwiwalentne.

Umowa sprzedaży giełdowej jest zatem umową wzajemną z tym za-
strzeżeniem, że przejawem wzajemności jest przyczynowe powiązanie dwóch
świadczeń wynikających z jednej czynności prawnej (synallagma genetycz-
na). Na tle umowy sprzedaży giełdowej nie powstaje obowiązek jednocze-
snego świadczenia wprost na rzecz wierzyciela wzajemnego (synallagma funk-
cjonalna)25. Na tej podstawie można stwierdzić, że niewykonanie umowy
sprzedaży giełdowej opiewającej na walor zdematerializowany nie spowoduje
dla jej stron konsekwencji określonych w przepisach art. 490 i nast. k.c.
Niewykonanie zobowiązania w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego
pociąga za sobą następstwa wobec izby rozliczeniowej. Odrębności od pre-
zentowanej reguły mogą pojawiać się w towarowym sektorze obrotu giełdo-
wego, w zakresie umów sprzedaży opiewających na inne towary giełdowe
niż prawo pochodne (np. rzeczy ruchome, energia). Zasygnalizowane zagad-
nienie wymagałoby jednak poszerzonych rozważań.

6. Problem określenia stron umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie

W literaturze (w zakresie p.o.p.w.) ukształtowały się zróżnicowane
opinie na temat określenia stron umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Jak

24 Zob. rozdziały XIV–XVI.
25 Zob. S. Grobel, Synallagma i jego rodzaje, PNUŚ w Katowicach, nr 1125, SIS, z. 16,

Katowice 1991, s. 12 i nast.
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się wydaje, jest to konsekwencją braku definicji ustawowej umowy sprzeda-
ży giełdowej w obrocie papierami wartościowymi (instrumentami finansowy-
mi) oraz niejednoznacznego odesłania do umowy komisu. Aktualne (i domi-
nujące) poglądy doktrynalne na temat konfiguracji podmiotowej umowy sprze-
daży zawartej na giełdzie opierają się na unormowaniu p.o.p.w. z 1997 roku.
Przepis art. 109 ust. 1 p.o.p.w. explicite przyznawał członkom giełdy, w tym
pośrednikom giełdowym, status strony umowy sprzedaży zawartej na gieł-
dzie26. De lege lata czynności nabywania oraz zbywania walorów giełdowych
są czynnościami maklerskimi, zastrzeżonymi przez ustawę dla członków gieł-
dy, legitymujących się określonym zezwoleniem KNF (art. 31 ust. 1 i 2
u.o.i.f.)27. Według przepisu art. 31 ust. 3 u.o.i.f. czynność prawna mająca za
przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez inne
podmioty jest nieważna. Analogiczne rozwiązanie panuje w giełdowym obro-
cie towarowym (art. 9 ust. 10 u.g.t.).

Klient jest traktowany jako strona umowy sprzedaży zawartej na gieł-
dzie głównie w kontekście rozważań na temat bezpośrednich – ewentualnie
– następstw rozporządzających tej czynności w jego majątku. W związku z tym
w doktrynie wyrażono stanowisko, że stroną umowy sprzedaży jest zbywca
i nabywca, a nie działający na ich rachunek podmiot prowadzący przedsię-
biorstwo maklerskie28. Prezentowane zapatrywanie zostało trafnie zakwestio-
nowane29. W efekcie przyznania klientowi statusu strony umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie należałoby przyjąć, że pośrednik składa w obrocie gieł-
dowym oświadczenie woli klienta (jako posłaniec) albo z bezpośrednim skut-
kiem dla klienta (jako pełnomocnik). Jednakże pośrednik giełdowy występu-
je w obrocie giełdowym w charakterze zastępcy pośredniego (giełdowego),
czyli we własnym imieniu.

26 Por. Z. Świderski, dz. cyt., s. 113–114; M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie...,
s. 552; G. Domański [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 897.

27 Por. przepis art. 31 u.o.i.f. w brzmieniu projektu nowelizacji z 2007 roku.
28 R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

i funduszach powierniczych. Komentarz, Warszawa 1996, s. 171; R. Czerniawski [w:]
R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Komentarz, Warszawa 2000, s. 67. Por. także M. Romanowski [w:] System prawa prywatnego.
Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2005, s. 103–104.

29 Zob. L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów wartościowych. Zagadnienia
prawne, Warszawa 1996, s. 75; H. Paluszkiewicz, Uwarunkowania prawne działalności makle-
rów obrotu towarowego – rozważania de lege lata [w:] Kompendium wiedzy na temat tworzenia
się rynków terminowych w Polsce, Poznań 1997, s. 21.
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W osobie klienta nie aktualizują się przesłanki nabycia bądź zbycia
waloru giełdowego w trybie umowy sprzedaży. W szczególności, klient nie
składa stosownego oświadczenia woli, w postaci oferty zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie30. Klient nie zaciąga zobowiązania do przeniesienia
własności31 oraz do zapłaty ceny sprzedaży. Klient nie jest zobowiązany do
odebrania waloru giełdowego, jak również nie przysługuje jemu roszczenie
o zapłatę ceny sprzedaży względem nabywcy bądź względem izby rozlicze-
niowej. Udzielone pośrednikowi w ramach dyspozycji upoważnienie do
rozporządzania składnikami majątku klienta nie stanowi przesłanki prze-
niesienia waloru giełdowego przez pośrednika na osobę trzecią. Umowa
sprzedaży giełdowej odnosi skutki prawne także wówczas, gdy klient, który
udzielił pośrednikowi dyspozycji, nie dostarczył pośrednikowi pokrycia
(z różnych względów).

Prezentowane uwarunkowania podmiotowe sprzedaży giełdowej
(pośrednik jako strona umowy) harmonizują również z wielopoziomowym
ustrojem giełdowej buchalterii rozliczeniowej. Izba rozliczeniowa nie prowa-
dzi rachunku rozliczeniowego klienta, a zatem klient nie bierze udziału
w fazie wykonywania umowy sprzedaży giełdowej przez wpis na rachunek.
Poprzednikiem z prawa podmiotowego wpisanego na rachunek rozliczeniowy
prowadzony przez giełdową izbę rozliczeniową jest wierzyciel ze stosunku
rachunku rozliczeniowego, czyli członek giełdy (m.in. pośrednik giełdowy),
a nie jego klient. Odrębności występujące ewentualnie w obrocie prawami
pochodnymi (izba prowadzi rachunek klienta)32 nie mają wpływu na mody-
fikację panującej reguły.

Ponadto podmiotowych założeń konstrukcji prawnej umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie nie można różnicować ze względu na to, czy członek
giełdy występuje w charakterze kupca umownego (dealer, Vertragshändler,
Eigenhändler) czy też działa na podstawie dyspozycji klienta33. W przeciw-
nym wypadku doszłoby do tego, że umowa sprzedaży giełdowej występowa-
łaby w dwóch antagonistycznych de lege lata wariantach podmiotowych, które
jednocześnie nie wykluczają się. W pierwszym wariancie podmiotowym stroną
umowy sprzedaży giełdowej byłby członek giełdy. W drugim wariancie stroną
byłby klient członka giełdy, legitymującego się określonym zezwoleniem KNF.

30 Por. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane
problemy, Poznań 2002, s. 260.

31 Przeciwnie M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 175.
32 Zob. W. Przybylska-Kapuścińska, dz. cyt., s. 243.
33 Tak trafnie L. Sobolewski, System krajowego depozytu..., s. 75.
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Takie alternatywne ujęcie umowy sprzedaży buzi wiele wątpliwości i nie
zasługuje na aprobatę (chociażby z uwagi na zasadę monopolu maklerskiego).
Dodatkowo analiza giełdowych stosunków obligacyjnych byłaby utrudniona
wówczas, gdyby członek giełdy, który zawiera umowę sprzedaży na podsta-
wie dyspozycji klienta, nie był uważany za stronę umowy sprzedaży. Wystę-
powanie członka giełdy w charakterze zastępcy pośredniego nie ma wpływu
na określenie stron umowy sprzedaży (zawartej w stosunku zewnętrznym).

Konsekwentne traktowanie członka giełdy jako strony umowy sprzedaży
giełdowej ułatwia analizę tej czynności z punktu widzenia elementów jej
konstrukcji prawnej oraz następstw obligacyjnych i rozporządzających. Przy-
jęcie konkluzji, że stroną umowy sprzedaży giełdowej jest członek giełdy
wyjaśnia ponadto sytuację prawną klienta na tle tzw. zastępstwa pośredniego.
Oprócz tego prezentowana konfiguracja podmiotowa sprzedaży giełdowej
tłumaczy źródło zobowiązania giełdowej izby rozliczeniowej w zakresie
spełnienia świadczeń wynikających z umowy sprzedaży giełdowej w archi-
tekturze giełdowego cyklu rozliczeniowego.
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Stręczycielom handlowym nie wolno pod karą pośredniczyć
na giełdzie w czynnościach, które mają za przedmiot papiery
wartościowe, nie przypuszczone do kotowania.

L. Piętak,
O czynnościach giełdowych ze stanowiska prawa austriackiego,
Przegląd Sądowy i Administracyjny 1876, nr 29-51, s. 237.
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Rozdz ia ł  XII

WALOR GIEŁDOWY

1. Uwagi wstępne

Przedmiot świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na
giełdzie wymaga odrębnych rozważań ze względu na wyeksponowane zna-
czenie w sferze giełdowych stosunków obligacyjnych. W ujęciu ekonomiczno-
-gospodarczym cyrkulacja dóbr w ramach umowy sprzedaży jest podstawą
funkcjonowania rynku. Giełda zaś jest rynkiem charakterystycznym między
innymi ze względu na jurydyczne właściwości przedmiotu świadczenia wyni-
kającego z umowy sprzedaży.

W praktyce nie każdy rodzaj dóbr stanowi atrakcyjny przedmiot obrotu
giełdowego. Przede wszystkim popyt i podaż powinny być trudne do dokład-
nego oszacowania w określonej perspektywie czasowej. Prezentowana właści-
wość przedmiotu sprzedaży giełdowej zapewnia zmienność cen w czasie, czyli
jest podstawą osiągania zarobku. Z tego względu w obrocie giełdowym wystę-
pują głównie walory udziałowe oraz dłużne, emitowane seryjnie1, w dużych
ilościach, a na giełdach towarowych surowce i produkty masowe2, nie objęte
monopolem produkcji (pozyskania), przetwarzania i handlu3. Stwarza to po-
trzebę nadania takim walorom jednorodnych cech dla celów obrotu giełdowego.
Współczesne walory giełdowe są ujednolicone pod wieloma względami. Stan-

1 Zob. szerzej M. Romanowski, Papiery wartościowe emitowane w serii a pojęcie oferty pu-
blicznej, PPH 2007, nr 3, s. 4 i nast.

2 Zob. J. Budka, Wzrost znaczenia cen giełdowych w gospodarce światowej, EiS 1996,
nr 1–2, s. 99.

3 Por. S. Strojny, Giełda towarowa a sprawność funkcjonowania rynku, RPEiS 1994, z. 3, s. 86.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l208 Umowa o pośrednictwo giełdowe

daryzacja walorów giełdowych (Standardisierung, Schablonisierung) zapewnie-
nia płynność handlu i obejmuje w głównej mierze rodzaj (typ) waloru, jego
ilość (jednostkę handlową), wartość nominalną, treść (jakość) oraz inne ewen-
tualnie cechy istotne z punktu widzenia giełdowych stosunków obligacyjnych4.

Podstawową cechą jurydyczną przedmiotu umowy sprzedaży zawartej
na giełdzie jest wymóg dopuszczenia do obrotu zorganizowanego oraz do
obrotu giełdowego. W ogólnym ujęciu, o dopuszczeniu waloru do obrotu
zorganizowanego decyduje organ nadzoru giełdowego (KNF), a procedura
dopuszczeniowa jest uregulowana na poziomie ustawowym (głównie w u.o.i.f.
oraz w u.o.p.). Natomiast o dopuszczeniu waloru do obrotu giełdowego
decyduje organ giełdy (art. 32 u.o.i.f.), przy czym procedura dopuszczeniowa
jest określona w regulaminie instytucji giełdowej, zaakceptowanym przez
organ nadzoru giełdowego (art. 28 u.o.i.f.).

Obiekt cyrkulacji giełdowej jest przedmiotem rozlicznych rozważań teore-
tycznych. Zróżnicowaną naturę prawną obiektów współczesnego handlu giełdo-
wego ilustruje wiele wątków dyskusyjnych w tym zakresie. Ze względu na różno-
rodność omawianej kategorii jurydycznej rozważania uogólniające są utrudnione.
Należy jednak podjąć próbę syntetycznego określania istoty prawnej obiektu
cyrkulacji giełdowej i uwypuklić wspólne cechy prawne przedmiotu świadczenia
wynikającego z umów sprzedaży zawieranych na współczesnych giełdach.

Na tle głównych wątków dyskusji doktrynalnej zostaną zaprezentowa-
ne podstawowe elementy konstrukcyjne waloru giełdowego zdematerializo-
wanego. Obszerniejsze uwagi na temat praw pochodnych (tzw. derywatów)
mają na celu m.in. prezentację praktycznych aspektów koncepcji objaśniają-
cej istotę waloru giełdowego rozumianego jako prawo podmiotowe wpisane
na rachunek rozliczeniowy5. Właśnie na gruncie doktrynalnej deskrypcji praw
pochodnych zarysowały się liczne stanowiska rozbieżne, a proponowana
koncepcja waloru giełdowego jest, jak się wydaje, dobrym narzędziem do
osiągnięcia płaszczyzny kompromisowej.

2. Ustawowe ujęcie instrumentu finansowego w prawie polskim

Katalog instrumentów finansowych jest określony w przepisie art. 2 u.o.i.f.
i ma charakter zamknięty. Z punktu widzenia siatki kryteriów kwalifikacyjnych

4 Por. np. U. Paus, Börsentermingesäfte. Begriff und Erscheidungsformen nach neuen Börsen-
recht, Baden-Baden 1995, s. 113 i nast.; B. Karczewska, Zasady funkcjonowania giełd towaro-
wych, GnG 1995, nr 9, s. 5 i nast.

5 Zob. rozdział XIII.
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przyjętych przez ustawodawcę można wyodrębnić dwie grupy instrumentów
finansowych.

Do pierwszej grupy ustawa zalicza papiery wartościowe. Do drugiej
grupy ustawa zalicza obiekty cyrkulacji niebędące papierami wartościowy-
mi. Obie kategorie instrumentów finansowych są reprezentowane przez licz-
ne instytucje, których konstrukcja prawna jest zróżnicowana. Z jednej stro-
ny instrumentami finansowymi są tradycyjne papiery wartościowe, dostoso-
wane do realiów obrotu giełdowego w wyniku oderwania prawa względne-
go od nośnika dokumentowego (np. akcja, obligacja). Na drugim biegunie
znalazło się miejsce dla konstrukcji jurydycznych, które nie mają sensu
prawnego poza obrotem zorganizowanym i występują w postaci zdemate-
rializowanej ab ovo (np. prawa pochodne). Kreacja oryginalnych postaci
instrumentów finansowych, o cechach wskazanych przez ustawodawcę, jest
dopuszczalna.

Katalog instrumentów finansowych jest uzupełniony definicjami usta-
wowymi niektórych instrumentów, wytypowanych do tego celu według bliżej
nie sprecyzowanego klucza. Niektóre instrumenty nie są bowiem zdefinio-
wane mimo nieokreślonej istoty prawnej (np. swapy), inne zaś zostały
zdefiniowane w sposób budzący pewne wątpliwości. Na przykład tytuły uczest-
nictwa w instytucjach zbiorowego (wspólnego) inwestowania oraz instrumenty
rynku pieniężnego nie stanowią papierów wartościowych wg wyliczenia
przewidzianego w przepisie art. 2 ust. 1 u.o.i.f., czego jednak nie wykluczają
definicje ustawowe tych instrumentów (art. 3 pkt 3 oraz pkt 28 u.o.i.f.).
W świetle przepisów ustawowych trudno także określić status praw pochod-
nych (derywatów). Porównanie ze sobą przepisów art. 3 pkt 1 lit. b u.o.i.f.
(prawa pochodne), art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e u.o.i.f. (pochodne instrumenty
towarowe)6 oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d u.o.i.f. (katalog derywatów
najczęściej spotykanych w praktyce)7 nasuwa pytanie o sens takich zabiegów
porządkujących. Projekt nowelizacji z 2007 roku komplikuje sprawę jeszcze
bardziej (zob. np. proponowany przepis art. 3 pkt 28a u.o.i.f. przewidujący
– ponadto – definicję instrumentów pochodnych).

Zastosowanie przez ustawodawcę wielopłaszczyznowej siatki kryteriów
kwalifikacyjnych oraz wprowadzenie pojęć ustawowych o różnych znacze-
niach i skomplikowanych stosunkach zakresowych treści tych pojęć wzglę-
dem siebie8 utrudnia syntetyczne określenie istoty instrumentu finansowego

6 Przepisy art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku.
7 Przepisy art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-f oraz lit. i u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji

z 2007 roku.
8 Por. S. Antkiewicz, Polski rynek instrumentów pochodnych, PB 2001, nr 10, s. 64.
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w prawie polskim. Wyodrębniona dodatkowo przez ustawę kategoria „ma-
klerskich instrumentów finansowych” (art. 2 ust. 2 u.o.i.f.) nie ma samo-
dzielnego znaczenia dogmatycznego. Trudno określić też ratio legis tego roz-
wiązania9. Projekt nowelizacji z 2007 roku wyłącza kategorię „maklerskich
instrumentów finansowych” z wykazu pojęć języka prawnego.

Katalog instrumentów finansowych będzie zapewne ulegał przeobraże-
niom (poszerzeniu i przetasowaniom wewnętrznym) pod wpływem osiągnięć
doktrynalnych związanych z deskrypcją nowoczesnych konstrukcji ukształto-
wanych w praktyce obrotu prawnego. Z pewnością nieunikniona w najbliż-
szym czasie dyskusja nad kodeksowym ujęciem papieru wartościowego zain-
spiruje próby redefiniowania podstawowych pojęć ustawodawstwa giełdowe-
go, bądź nawet doprowadzi do weryfikacji ich ratio legis pod kątem de lege
ferenda10. Przepisy u.o.i.f. definiują instrument finansowy metodą opisową.
W katalogu ustawowym znajdują się nawet instrumenty finansowe, które nie
występują w praktyce giełdowej (np. umowy forward dotyczące stóp procen-
towych). Istotę instrumentu finansowego można z łatwością określić jedynie
od strony funkcjonalnej (instrument jako przedmiot obrotu zorganizowanego
wg u.o.i.f.), bądź z uwagi na zakres kompetencji nadzorczych organu nadzo-
ru giełdowego (kompetencje KNF odnoszą się do instrumentów finansowych).

3. Ustawowe ujęcie towaru giełdowego w prawie polskim

Katalog towarów giełdowych jest określony w przepisie art. 2 pkt 2 u.g.t.
i ma charakter zamknięty. Z punktu widzenia sposobu wykonywania umowy
sprzedaży zawartej na giełdzie towarowej można wyodrębnić dwie grupy
towarów giełdowych.

Do pierwszej grupy należy zaliczyć towary giełdowe podlegające tzw.
dostawie fizycznej. Ustawa wymienia w tym zakresie „oznaczone co do ga-
tunku rzeczy” oraz „różne rodzaje energii”. Wykonanie umowy sprzedaży gieł-
dowej wymaga w tych przypadkach przeniesienia władztwa nad przedmio-
tem świdczenia wynikającego z umowy (np. w drodze przeniesienia własno-

9 Por. A. Chłopecki, Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym, PPH 2004, nr 7, s. 18.
10 Por. Z. Radwański, Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej

Polskiej, RPEiS 2007, z. 1, s. 13; A. Jakubecki, J. Mojak, Wnioski de lege ferenda wynikające
z dyskusji prawnoporównawczej z udziałem ekspertów holenderskich na temat wybranych zagad-
nień prawa papierów wartościowych [w:] Zielona Księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego
Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006, s. 561–562.
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ści dowodu składowego przez indos i wydanie dokumentu, w drodze wyda-
nia energii). Katalog oznaczonych co do gatunku rzeczy oraz rodzajów ener-
gii, które mogą być dopuszczone do obrotów giełdowych ma – oczywiście
– charakter otwarty. Pojęcie rzeczy oznaczonej co do gatunku oraz pojęcie
energii nie wymaga w tym miejscu przybliżenia. Szczegółowe rozważania
nt. składowych papierów wartościowych również nie będą przedmiotem
aktualnego zainteresowania11.

Do drugiej grupy należy zaliczyć towary giełdowe, które nie podlegają
tzw. dostawie fizycznej. W tym zakresie u.g.t. wymienia prawa majątkowe,
których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co
do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wiel-
kości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, a także prawa majątkowe, których
cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od kursów walut i stóp procento-
wych. Są to towary giełdowe – prawa pochodne, przy czym projekt noweli-
zacji z 2007 roku częściowo modyfikuje ustawowe ujęcie tej grupy walorów
giełdowych. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi zalicza pochodne
instrumenty towarowe do kategorii instrumentów finansowych (art. 2 ust. 1
pkt 2 lit. e). Wykonywanie umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na gieł-
dowe prawo pochodne odbywa się z udziałem giełdowej izby rozliczeniowej,
a przeniesienie giełdowego prawa pochodnego ze zbywcy na nabywcę oraz
zapłacenie ceny sprzedaży wymaga dokonania wpisu (wpisów) na rachunek
rozliczeniowy. Uwarunkowania kreacji towarów giełdowych – praw pochod-
nych oraz sposób wykonania umowy sprzedaży giełdowej przez wpis na
rachunek opierają się na analogicznych założeniach kreacji i cyrkulacji zde-
materializowanych instrumentów finansowych.

4. Przedmiot umowy sprzedaży giełdowej
w świetle głównych wątków dyskusji doktrynalnej

Zapatrywania doktrynalne na temat charakteru prawnego przedmiotu
świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie kształto-
wały się pod wpływem rozwiązań przyjętych w publicznym obrocie papiera-

11 Zob. np. P. Pogonowski, Domy składowe. Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego. Dowody
składowe jako papiery wartościowe. Umowa składu, Warszawa 2001, s. 13 i nast.; R. Jastrzębski,
Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy, Warszawa 2004, s. 17
i nast.; M. Hałgas, Warrant (zastawniczy dowód składowy) – zagadnienia wybrane, TPP 2003,
z. 4, s. 39 i nast.; tenże, Rewers (składowy dowód posiadania) – zagadnienia wybrane, TPP 2004,
z. 3–4, s. 44 i nast.
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mi wartościowymi. Kategoria papierów wartościowych wg p.o.p.w. była re-
prezentowana przede wszystkim przez tradycyjne papiery wartościowe, przy-
stosowane do realiów obrotu giełdowego w drodze związania prawa pod-
miotowego z wpisem na rachunek rozliczeniowy. Połączenie wspólną nazwą
nowoczesnych konstrukcji prawnych (zdematerializowanych) oraz tradycyj-
nych papierów wartościowych wiąże się z pytaniem, czy konstrukcja jury-
dyczna giełdowych (zdematerializowanych) papierów wartościowych opiera
się na konstrukcji dokumentowych papierów wartościowych. Jednoznaczną
odpowiedź na tak postawione pytanie utrudnia polimorfizm tradycyjnych
papierów wartościowych, które pod tą samą nazwą funkcjonują w dwóch
różnych sferach (np. akcja w obrocie tradycyjnym oraz w obrocie giełdo-
wym). W piśmiennictwie ukształtowały się dwie grupy poglądów na temat
ewentualnych podobieństw pomiędzy giełdowymi papierami wartościowymi
oraz papierami wartościowymi dokumentowymi.

Po pierwsze, uważa się, że zmiana nośnika nie powinna modyfikować
istoty instytucji papieru wartościowego12. W doktrynie nasuwają się jednak
co do tego pewne zastrzeżenia. Wyrażono bowiem myśl, iż zmiana nośnika
nie zmienia (przynajmniej w założeniu) samej konstrukcji prawnej papieru
wartościowego13.

Po drugie, nie sposób mówić o papierach wartościowych w tradycyj-
nym znaczeniu, jeżeli rezygnuje się z ucieleśnienia praw w dokumencie14.

Jak się wydaje, trafniejsze jest drugie stanowisko. Giełdowe papiery
wartościowe nie wykazują cech prawnych dokumentowych papierów warto-
ściowych. Dotyczy to właściwie wszystkich aspektów funkcjonowania giełdo-
wych papierów wartościowych w obrocie prawnym – konstrukcji, kreacji i cyr-
kulacji. Regulacje normatywnych typów tradycyjnych (dokumentowych)
papierów wartościowych określają sposób powstawania, tryb przenoszenia
oraz wykonywania z ich wykorzystaniem praw podmiotowych związanych

12 L. Sobolewski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych według nowego Prawa
o publicznym obrocie papierami wartościowymi – artykuł polemiczny, MoP 1997, nr 8, s. 306;
M. Romanowski [w:] System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2005,
s. 104; T. Sójka, Umorzenie akcji, Kraków 2004, s. 44 i nast.

13 M. Bączyk [w:] Papiery wartościowe, Kraków 2000, s. 43.
14 K. Zawada [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005,

s. 850–851. Podobnie F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem papierów wartościowych, Warszawa 2001, s. 209; tenże, O nowelizacji art. 3
ust. 1 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, TPP 2001, nr 1, s. 46. Podobnie na
gruncie prawno-karnym D. Kuberski, Karalny niepubliczny obrót papierami wartościowymi,
Prok. i Pr. 2001, nr 1, s. 54–55.
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z nośnikiem dokumentowym przez skutek zdarzenia prawnego (wystawienie).
Analogiczne kwestie są przedmiotem regulacji instrumentów zdematerializo-
wanych. Określają one podstawowe założenia konstrukcyjne, sposób powsta-
wania, tryb przenoszenia oraz wykonywania praw podmiotowych. Rzecz jed-
nak w tym, że odrębności występują na każdej płaszczyźnie. Przedmiot świad-
czenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie jest kompo-
zycją prawa podmiotowego oraz nośnika niematerialnego, powstaje w inny
sposób oraz z innym skutkiem, niż dokumentowe papiery wartościowe. Przed-
miot świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie
przechodzi ze zbywcy na nabywcę w wyniku aktualizowania się innych prze-
słanek. Prawa podmiotowe związane z przedmiotem umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie wykonywa się w inny sposób, niż prawa podmiotowe
z papierów wartościowych tradycyjnych. Sytuacja prawna wierzyciela jest
w obu przypadkach odmienna, inaczej prezentuje się też katalog zarzutów
dłużnika (dłużników).

Aktualne pojęcie instrumentu finansowego wg przepisu art. 2 u.o.i.f.
nie ma samodzielnego znaczenia dogmatycznego, podobnie jak de lege
derogata pojęcie instrumentu finansowego wg przepisu art. 3a p.o.p.w. Zostało
ono wprowadzone do prawa polskiego na potrzeby regulacji i nadzoru rynku
zorganizowanego. Świadczy o tym nie tylko opisowy charakter definicji usta-
wowej oraz polimorfizm konstrukcji prawnych ukrywających się pod wspólną
nazwą instrumentu finansowego. Geneza tego pojęcia nawiązuje do europej-
skich tendencji unifikacyjnych, co jest często podkreślane w doktrynie. Język
wspólnotowych aktów prawnych musiał być na tyle ogólny, ażeby rozwiąza-
nia zaproponowane do zaimplementowania w krajach członkowskich nie
kolidowały z utrwalonymi konstrukcjami dogmatycznymi prawa papierów
wartościowych w partykularnych porządkach prawnych15. Dlatego akty prawa
wspólnotowego poświęcone regulacji rynków instrumentów finansowych nie
narzucają rozwiązań szczegółowych i posługują się pojęciami ogólnymi16. Zbyt
ciasne określenie przedmiotu aktów wspólnotowych, w szczególności ograni-
czenie zakresu zastosowania do „papierów wartościowych”, utrudniłoby efek-
tywną implementację. Motywem uchwalenia aktów wspólnotowych nie jest
modyfikowanie pojęć i konstrukcji ukształtowanych w partykularnych porząd-
kach prawnych17, lecz opracowanie reguł nadzoru i regulacji sektora usług

15 Por. A. Chłopecki, Instrumenty finansowe..., s. 16 i nast.
16 Zob. np. preambuła dyrektywy 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie

rynków instrumentów finansowych (MiFID).
17 Por. A. Chłopecki, Instrumenty finansowe..., s. 16.
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finansowych z uwagi na zasadę swobodnego przepływu kapitału, np. pod
kątem przeciwdziałania manipulacjom kursowym.

Instrumenty finansowe nie wykazują cech prawnych dokumentowych
papierów wartościowych. Pojęcie instrumentu finansowego, podobnie jak
pojęcie papieru wartościowego wg p.o.p.w., jest pojęciem konwencjonalnym
i nie wiążą się z nim skutki w sferze określenia konstrukcji prawnej przed-
miotu umowy sprzedaży zawartej na giełdzie, lecz skutki w zakresie regula-
cji rynku kapitałowego z punktu widzenia różnych kryteriów. Dodatkowym
argumentem przemawiającym za konwencjonalnym charakterem pojęć
ustawowych jest włączenie pochodnych instrumentów towarowych do grupy
instrumentów finansowych już na gruncie ustawy z 1997 roku (art. 3a ust. 1
p.o.p.w.; zob. także art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e u.o.i.f.). Konwencjonalny charakter
pojęć ustawowych prowadzi do tego, że analogiczne pod względem
konstrukcyjnym walory giełdowe figurują pod różnymi nazwami18. Względy
terminologiczne nie przesądzają jednak szczegółów konstrukcyjno-prawnych19.

5. Pojęcie waloru giełdowego

Walor giełdowy to taki instrument finansowy albo towar giełdowy, który
może być przedmiotem świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie przez członka giełdy.

Pojęcie waloru giełdowego ma – naturalnie – charakter konwencjonalny,
ale jego znaczenie dla aktualnego wywodu jest oczywiste. Wprowadzenie
nowego pojęcia jest uzasadnione. Chodzi przede wszystkim o dostosowanie
dalszych rozważań do tego wycinka giełdowych stosunków obligacyjnych,
które są związane z zawarciem umowy sprzedaży na giełdzie przez członka
giełdy na podstawie dyspozycji klienta. Klient udziela pośrednikowi dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, nie każdy zaś instrument finansowy
może być przedmiotem tej czynności prawnej. Dlatego należy scharakteryzo-
wać przedmiot świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na
giełdzie, w drodze wyeksponowania ogólnych cech konstrukcyjnych, bez
względu na zmienne nazewnictwo ustawowe i różnice pomiędzy poszczegól-
nymi typami zdematerializowanych obiektów cyrkulacji giełdowej (obligacja,

18 Zob. S. Antkiewicz, Zmiany regulacji prawnych rynku instrumentów pochodnych związane
z akcesją Polski do EU, PB 2005, nr 6, s. 109.

19 Por. odmiennie R. Jurga, M. Michalski, Tryby wprowadzania papierów wartościowych do
publicznego obrotu, cz. II, Glosa 1999, nr 5, s. 18.
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prawo poboru, swap, opcja itd.). Pojawia się więc potrzeba wprowadzenia
nowego pojęcia – pojęcia waloru giełdowego – i nadania jemu samodzielnego
znaczenia jurydycznego. Termin „walor giełdowy” będzie utożsamiany z ter-
minem „walor zdematerializowany”. Przedmiot sprzedaży giełdowej bywa
określany w doktrynie także jako „walor rynku kapitałowego”20.

Wprowadzenie pojęcia „walor giełdowy” może spotkać się z zarzutem
hipertrofii terminologicznej. Natomiast niezaprzeczalną zaletą takiego zabiegu
jest możliwość kontynuowania badań nad podstawowym przedmiotem aktu-
alnego zainteresowania. Traci bowiem na znaczeniu potrzeba ustosunkowa-
nia się do głównych wątków sporu doktrynalnego na temat istoty instytucji
papieru wartościowego oraz instrumentu finansowego, a także zajęcia stano-
wiska w licznych kwestiach spornych w tym zakresie, pod kątem celów
postawionych w pracy.

Pojęcie „waloru giełdowego” nie jest też podatne na skutki procesu
unifikacji światowych oraz europejskich rynków instrumentów finansowych.
Dlatego można przypuszczać, że ogólny zakres tego pojęcia jest niezmienny
w perspektywie czasowej. Walor giełdowy to taki instrument finansowy albo
towar giełdowy, który może być przedmiotem świadczenia wynikającego
z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie przez członka giełdy. Katalog walo-
rów giełdowych podlega oczywiście przeobrażeniom, pod wpływem aktual-
nych potrzeb uczestników obrotu giełdowego. W polskiej praktyce podstawo-
we znaczenie należy przypisać dopuszczonym do obrotu zorganizowanego
akcjom, prawom do akcji, prawom poboru, obligacjom, kontraktom termino-
wym (akcyjnym i indeksowym) oraz certyfikatom inwestycyjnym. Z pewno-
ścią z mniejszym zainteresowaniem społecznym spotyka się obrót innymi
instrumentami finansowymi, a także rzeczami ruchomymi, energią oraz pra-
wami majątkowymi na giełdach towarowych21.

Tak zaproponowany zakres nowego pojęcia pozwala odróżnić przed-
miot świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej od instrumentu
finansowego (będącego albo niebędącego papierem wartościowym wg u.o.i.f.),
od papieru wartościowego wg u.o.i.f. oraz od maklerskiego instrumentu
finansowego wg u.o.i.f. W świetle zgłoszonej propozycji walorem giełdowym
nie jest np. jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, ponieważ taki
instrument finansowy nie może być przedmiotem świadczenia wynikającego
z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.

20 K. Zawada, dz. cyt., s. 850–851.
21 Szerzej K. Zacharzewski, Wybrane problemy giełdowego obrotu towarowego (w kontekście

aktualnych wypowiedzi doktrynalnych), RPEiS 2007, z. 3, s. 233 i nast.
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Pojęcie waloru giełdowego doskonale wpisuje się też w całokształt gieł-
dowych stosunków obligacyjnych z udziałem członka giełdy w roli głównej.
Członek giełdy składa (albo przyjmuje) ofertę zawarcia umowy sprzedaży
waloru giełdowego. Członek giełdy udziela izbie rozliczeniowej pokrycia w for-
mie waloru (albo ceny sprzedaży), po czym uzyskuje od izby rozliczeniowej
świadczenie wynikające z umowy sprzedaży (walor albo cenę). Schemat
powtarza się, jeżeli członek giełdy zawiera umowę sprzedaży na podstawie
dyspozycji klienta. Klient udziela pośrednikowi giełdowemu dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży opiewającej na walor giełdowy. Klient udziela
pośrednikowi pokrycia w formie waloru (albo ceny sprzedaży). Następnie
pośrednik przez wpis na rachunek rozliczeniowy wprowadza klienta w skutki
umowy sprzedaży, tj. przenosi na klienta walor albo cenę sprzedaży.

6. Podstawowe elementy konstrukcji prawnej
waloru giełdowego

A. Związek prawa podmiotowego z nośnikiem określonego rodzaju

Prawo podmiotowe najczęściej nie jest powiązane z nośnikiem określo-
nego rodzaju. Powstanie prawa podmiotowego nie jest bowiem uzależnione
od związania określonej wiązki uprawnień z nośnikiem. Związek prawa pod-
miotowego z nośnikiem nie jest też potrzebny do zmiany wierzyciela albo
dłużnika oraz do wykonywania prawa podmiotowego (m.in. uzyskania świad-
czenia). Tak przedstawia się reguła.

Dopiero pod wpływem pewnych potrzeb uczestników obrotu prawnego
pojawia się problem dopuszczalności oraz skutków związania prawa podmio-
towego z preferowanym nośnikiem. Najczęściej zwycięża dążenie (wierzyciela
bądź dłużnika) do usprawnienia obrotu prawem podmiotowym albo ułatwie-
nia wykonywania prawa podmiotowego. Ochrona osób trzecich nie stanowi
głównego motywu związania prawa podmiotowego z nośnikiem określonego
rodzaju. Z jurydycznego punktu widzenia pierwszoplanowe znaczenie ma
prawo podmiotowe, nie zaś sposób utrwalenia na potrzeby kreacji, obrotu
czy też wykonywania tego prawa podmiotowego.

Prawo podmiotowe może być związane z nośnikiem materialnym w ro-
zumieniu przepisu art. 45 k.c. (z rzeczą). Takim nośnikiem może być doku-
ment pełniący funkcję dowodową (np. pokwitowanie spełnienia części świad-
czenia), czy też dokument czyniący zadość wymogowi formy pisemnej. Takim
nośnikiem może być środek symbolizujący prawo podmiotowe (np. znak
legitymacyjny stwierdzający obowiązek świadczenia, dokumentowy papier
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wartościowy wystawiony na podstawie delegacji szczegółowej). Nośnikiem
prawa podmiotowego są również znaki pieniężne, karty bankowe oraz karty
identyfikacyjne (magnetyczne, mikroprocesorowe) o zróżnicowanym charak-
terze prawnym.

Prawo podmiotowe może być także związane z wpisem na rachunek.
Doktryna niemiecka od dawna podziela zapatrywanie, że wierzytelność może
figurować jako ucieleśniona w dokumencie albo w postaci wpisu na rachu-
nek22. W takiej sytuacji można mówić na przykład o tzw. zdematerializowa-
nym papierze wartościowym, czy też pieniądzu kredytowym (Buchgeld, Giro-
geld)23. Przykładem powiązań pomiędzy prawem podmiotowym a wpisem na
rachunek służy m.in. uznanie konta prowadzonego dla abonenta przez ope-
ratora telefonii komórkowej, wpis uznaniowy na rachunek oszczędnościowo-
-rozliczeniowy, wpis uznaniowy w związku z wykonaniem przez bank umowy
kredytu, wpis uznaniowy w związku z wydaniem karty płatniczej, czy też
wpis obciążeniowy w związku z użyciem karty kredytowej.

B. Treść prawa podmiotowego wpisanego na rachunek

Katalog praw podmiotowych, które mogą zostać związane z wpisem na
rachunek jest współcześnie stosunkowo szeroki. Dematerializacja praw
podmiotowych nie wymaga bowiem podstawy normatywnej24. W zasadzie
należy wyłączyć dopuszczalność związania z wpisem na rachunek praw pod-
miotowych niemajątkowych. Z wpisem na rachunek mogą być zaś związane
prawa podmiotowe o charakterze majątkowym. Niepieniężny charakter świad-
czenia przypadającego na rzecz wierzyciela nie wyklucza możliwości zwią-
zania z wpisem na rachunek roszczenia o spełnienie takiego świadczenia.
Z wpisem na rachunek może być więc związane m.in. roszczenie o wydanie
rzeczy (np. w przypadku derywatów towarowych) oraz roszczenie o dokona-
nie czynności (np. udostępnienie sieci łączności przez operatora telefonii ko-
mórkowej przez określony czas).

Ze względu na pożądane w obrocie giełdowym cechy praw podmioto-
wych w praktyce dominuje związek wpisu na rachunek z prawami podmio-

22 U. Brink, Rechtsbeziehungen und Rechtsübertragung im nationalen und internationalen
Effektengiroverkehr, Berlin 1976, s. 68 i nast.

23 Por. G. Hassold, Zur Leistung im Dreipersonenverhältnis, München 1981, s. 178;
P. Avancini, G. M. Ivo, H. Koziol, Österreichisches Bankvertragsrecht, Band I, Wien 1987, s. 326.

24 M. Michalski, Obrót listami zastawnymi w świetle przepisów prawa polskiego, PB 2000,
nr 3, s. 60.
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towymi względnymi, które są zbywalne25. Podstawowe znaczenie ma zwią-
zek wpisu na rachunek z roszczeniami o zapłatę i z uprawnieniami kształtu-
jącymi, a także z prawami podmiotowymi wynikającymi z uczestnictwa
w spółce akcyjnej. W praktyce z wpisem na rachunek bywają związane
równocześnie liczne prawa podmiotowe (w różnych kombinacjach). Prawa
podmiotowe związane z wpisem na rachunek mogą być ponadto skierowane
jednocześnie przeciwko różnym osobom. W przypadku obligacji beneficjent
wpisu jest jednocześnie wierzycielem podmiotu prowadzącego rachunek oraz
wierzycielem emitenta, przy czym chodzi o wierzytelności różnej treści. Sieć
powiązań obligacyjnych w związku z dokonanymi wpisami może być rozbu-
dowana, a wyliczenie ma charakter przykładowy.

Prawa podmiotowe bezwzględne mogą być związane z wpisem na
rachunek m.in. jako jeden ze skutków wtórnej dematerializacji dokumen-
towego papieru wartościowego (np. jako udział we współwłasności zbioru
papierów złożonych w depozycie i pozbawionych mocy prawnej)26. Można
jednak zaobserwować trwałą tendencję odchodzenia od konstrukcji prawno-
rzeczowych w kierunku konstrukcji obligacyjnych tłumaczących istotę waloru
giełdowego27. Współczesne walory giełdowe są najczęściej zdematerializowa-
ne ab ovo i dlatego w ich konstrukcji prawnej nie występują wątki prawno-
rzeczowe. Walor giełdowy zdematerializowany ab ovo na żadnym etapie
swego bytu prawnego nie jest rzeczą w rozumieniu przepisu art. 45 k.c. ani
przedmiotem praw rzeczowych. Nieliczne w polskiej praktyce wyjątki wiążą
się ze skutkami wtórnej dematerializacji dokumentowego papieru wartościo-
wego (art. 6 ust. 1 i 2 u.o.i.f.). Etap zdematerializowanego obrotu papierami
dokumentowymi był w Polsce stosunkowo krótki (1991–1997), współcześnie
w praktyce ma znaczenie marginalne, a ewolucja polskiej giełdy oraz mecha-
nizmów rozliczeniowych opierała się na sprawdzonych rozwiązaniach
uwzględniających pierwotną (ab ovo) dematerializację waloru giełdowego.
Prawnorzeczowych elementów konstrukcji prawnej z pewnością nie wyka-
zują walory, które nie mają sensu jurydycznego poza obrotem zorganizowa-
nym (np. prawa pochodne).

25 Por. także A. Sopoćko, Giełda papierów wartościowych, Warszawa 1993, s. 108 i nast.
26 Por. P. Podrecki, Dematerializacja papierów wartościowych na przykładzie akcji w ujęciu

prawnoporównawczym, SZNUJ, Prawo 1995, nr 2, s. 48 i nast.
27 Zob. A. W. Kawecki, Z problematyki kolizyjnoprawnej współczesnego obrotu papierami

wartościowymi [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesoro-
wi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 843; C. M. Grundmann van de Krol [w:]
Zielona Księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański,
Warszawa 2006, s. 531 i nast.
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C. Walor giełdowy jako prawo podmiotowe
wpisane na rachunek rozliczeniowy

Walor giełdowy to taki instrument finansowy bądź towar giełdowy
(zdematerializowany), który może być przedmiotem świadczenia wynikającego
z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie przez członka giełdy. Zaproponowane
ujęcie nie rozstrzyga jeszcze jurydycznej natury waloru giełdowego.

Jak się wydaje, istota prawna waloru giełdowego jako przedmiotu
świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie polega
na tym, że jest to prawo podmiotowe wpisane na rachunek rozliczeniowy.

Zakwalifikowanie waloru giełdowego wprost jako prawa podmiotowego
wpisanego na rachunek w giełdowym systemie rozliczeniowym nie jest nad-
miernym zredukowaniem elementów konstrukcyjnych oraz struktury tej figu-
ry jurydycznej. Ustawowe ujęcie akcji, obligacji oraz innych instrumentów
finansowych jednoznacznie nawiązuje do prawa podmiotowego jako podsta-
wy konstrukcji prawnej tych walorów. Także definicje ustawowe praw po-
chodnych określają te walory giełdowe jako „prawa majątkowe” (art. 2 ust. 1
pkt 1 lit. e u.o.i.f., art. 3 pkt 1 lit. b u.o.i.f. – dawniej art. 3 ust. 3 p.o.p.w.
– oraz art. 2 pkt 2 lit. d i e u.g.t.). Walory giełdowe nie stanowią odrębnej
kategorii praw podmiotowych28.

Tendencja do traktowania praw podmiotowych (wierzytelności) jako
przedmiotu obrotu potwierdza się przy próbach wyjaśnienia nowych zjawisk
ekonomicznych, np. w związku ze zjawiskiem tzw. pieniądza kredytowego29.
Podobne ujęcie, w odniesieniu do walorów giełdowych, od pewnego czasu
przenika do aktów normatywnych30. W świetle jednej z aktualnych propozycji
doktrynalnych prawo do papierów wartościowych posiadanych za pośrednic-
twem pośredników finansowych powinno być zdefiniowane lub rozumiane
w drodze wykładni jako szczególne prawo majątkowe w odniesieniu do agre-
gatu (zbioru) papierów wartościowych lub praw do papierów wartościowych
zarejestrowanych u pośrednika, z którym podmiot uprawniony (beneficjent)

28 Przeciwnego zdania, w stosunku do instrumentów finansowych, jest A. Chłopecki,
Instrumenty finansowe..., s. 16.

29 E. Łętowska [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk–Łódź 1981, s. 897.

30 Na przykład sekcja 8 północnoamerykańskiej Uniform Commercial Code poświęcona
jest walorom zdematerializowanym, nazwanym tam dokumentami wpisanymi do rejestru (na
rachunek).
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posiada bezpośredni stosunek umowny ucieleśniony li tylko w umowie
rachunku papierów wartościowych, a nie jako skonkretyzowane prawo
rzeczowe do poszczególnych papierów wartościowych wchodzących w skład
takiego agregatu, ani też jako uprawnienie o charakterze wyłącznie obligacyj-
nym31. Pod dyskusję poddawano także inne koncepcje teoretyczne. Rozważa-
no m.in. propozycję uznania, że prawa przysługujące podmiotowi uprawnio-
nemu z rachunku papierów wartościowych mają charakter czysto obligacyjny,
przy czym takie ujęcie, chociaż atrakcyjne, z różnych względów jest współ-
cześnie w odwrocie32. Natomiast pod wpływem tendencji unifikacyjnych w pro-
jekcie UNIDROIT Draft Convention z 2004 roku sformułowano funkcjonalną
definicję prawa przysługującego uprawnionemu z rachunku papierów warto-
ściowych prowadzonego przez pośrednika w systemie rejestracji pośredniej33.

Niezaprzeczalną zaletą proponowanej koncepcji waloru giełdowego
rozumianego jako prawo podmiotowe wpisane na rachunek rozliczeniowy jest
szeroki zakres jej zastosowania. Sugerowana kandydatura tłumaczy istotę
wszelkich obiektów cyrkulacji w realiach dematerializacji – bez względu na
podstawę normatywną zabiegu dematerializacji, przyjęte nazewnictwo (kon-
wencjonalne) oraz ewentualne podobieństwa do pierwowzoru dokumento-
wego (jeżeli takowy istnieje). Prawem podmiotowym wpisanym na rachunek
są więc wszystkie instrumenty finansowe wg u.o.i.f. (z zastrzeżeniem przepisu
art. 5 ust. 2 u.o.i.f.; art. 5 ust. 3 w świetle projektu z 2007 roku). Analogicz-
ne cechy prawne mają również konstrukcje jurydyczne poddane zabiegowi
tzw. dematerializacji prywatnej, niedopuszczone do publicznego obrotu
(np. bankowe papiery wartościowe; przepis art. 89 prawa bankowego).
Regulacja dotycząca dematerializacji w publicznym obrocie papierami warto-
ściowymi jest unormowaniem o charakterze ogólnym i znajduje zastosowa-
nie w drodze analogii do dematerializacji w obrocie prywatnym34, a w pew-
nym zakresie, w drodze stosowania odpowiedniego – nawet do walorów
innych, niż zdematerializowane (na podstawie przepisu art. 48 ust. 4 u.o.i.f.).

Podstawowa wspólna cecha konstrukcyjna walorów giełdowych polega
na związaniu prawa podmiotowego z wpisem na rachunek rozliczeniowy przez
skutek zdarzenia prawnego. W konsekwencji zawarcia na giełdzie umowy
sprzedaży opiewającej na walor zdematerializowany strona umowy uzyskuje
status podmiotu prawa wpisanego na rachunek (wierzyciela bądź dłużnika),
bez względu na jurydyczne ujęcie istoty prawnej zdematerializowanego waloru

31 Zob. A. W. Kawecki, dz. cyt., s. 843.
32 Zob. A. W. Kawecki, tamże, s. 835.
33 Zob. A. W. Kawecki, tamże, s. 840.
34 A. Wacławik, Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Kraków 2002, s. 116–117.
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giełdowego czy też konwencjonalne nazewnictwo. Majątek tej osoby powięk-
sza się (uznanie rachunku) albo pomniejsza (obciążenie) w zakresie prawa
podmiotowego wpisanego na rachunek (wierzytelność, dług)35.

Natomiast podstawowa różnica prawna pomiędzy różnymi walorami
giełdowymi sprowadza się do tego, że różna jest treść prawa podmiotowego
wpisanego na rachunek rozliczeniowy36. Na przykład treść akcji jest ukształ-
towana m.in. przez statut emitenta (określający prawa i obowiązki akcjona-
riusza), koherentny z nim wniosek (albo zawiadomienie) o dopuszczenie akcji
do obrotu (którego treść jest zdublowana w prospekcie albo memorandum),
następnie zatwierdzony decyzją organu nadzoru giełdowego i odzwierciedlony
przez wpis na rachunek (konto depozytowe prowadzone przez izbę rozlicze-
niową). Akcje poszczególnych emitentów, wpisane na rachunek wg przepisu
art. 7 ust. 2 u.o.i.f., różnią się zatem względem siebie w tym samym stop-
niu, jak akcje w stosunku do ogółu innych walorów. Pozostałe wątki kon-
strukcji prawnej walorów giełdowych są właściwie analogiczne.

Propozycja rozumienia waloru giełdowego jako prawa podmiotowego
wpisanego na rachunek stanowi, jak się wydaje, najwyższy wspólny mianownik
w sporze o istotę prawną przedmiotu świadczenia wynikającego z umowy
sprzedaży zawartej na giełdzie. W taki sam sposób można rozumieć inne
instrumenty finansowe oraz inne instrumenty obrotu zdematerializowanego.

7. Kreacja waloru giełdowego

A. Walor giełdowy jako skutek zdarzenia prawnego

Walor giełdowy powstaje w taki sam sposób, jak środki symbolizujące
prawo podmiotowe związane z nośnikiem materialnym (np. dokumentowe
papiery wartościowe, znaki legitymacyjne stwierdzające obowiązek świadcze-
nia, karty bankowe, karty identyfikacyjne)37. Źródłem zależności pomiędzy
prawem podmiotowym a nośnikiem jest zdarzenie prawne. Walor giełdowy
zdematerializowany również powstaje w wyniku nadejścia skutków zdarze-
nia prawnego. Taka ogólna formuła zasługuje na doprecyzowanie.

35 Por. L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 261.

36 Por. także R. Czerniawski, Przedmiot działalności Krajowego Depozytu Papierów Warto-
ściowych S.A., PPG 1995, nr 13, s. 28–29.

37 Por. K. Zacharzewski, Glosa do wyroku TK z dnia 29 września 2004, P 20/02, PiP
2005, z. 12, s. 103 i nast.
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Wyeksponowaną przez ustawodawcę przesłanką kreacji waloru gieł-
dowego jest wymóg dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy (art. 7
ust. 1 u.o.i.f.). Nie jest to jednak przesłanka jedyna. Dokonanie wpisu na
rachunek rozliczeniowy musi być poprzedzone ziszczeniem się licznych prze-
słanek. Akt kreacji waloru giełdowego jest procesem wieloetapowym. Prze-
słanki dokonania wpisu układają się w ciąg (sekwencję) zdarzeń prawnych,
niezależnych względem siebie. Stanowią one elementy złożonego stanu fak-
tycznego. Wpis na rachunek rozliczeniowy jest zdarzeniem finalnym. Zisz-
czenie się ogółu przesłanek poprzedzających dokonanie wpisu na rachunek
kształtuje ważną podstawę dokonania wpisu, co prowadzi do skutecznego
wykreowania waloru.

B. Podstawy kreacji prawa podmiotowego
związanego z wpisem na rachunek rozliczeniowy
oraz podstawy kreacji waloru giełdowego

Walor giełdowy jest kompozycją prawa podmiotowego oraz wpisu na
rachunek rozliczeniowy. Podstawy kreacji prawa podmiotowego związanego
z wpisem na rachunek oraz kreacji waloru giełdowego mają niejednolity
charakter prawny. Prawo podmiotowe związane z wpisem na rachunek
powstaje niezależnie od waloru giełdowego, w wyniku ziszczenia się
odrębnych przesłanek.

Prawo podmiotowe związane z wpisem na rachunek jest kreowane na
podstawie licznych źródeł rangi ustawowej i regulaminowej, a także czynności
materialnoprawnych i procesowych, ze sfery prawa prywatnego i prawa
publicznego. Różnej treści prawa podmiotowe związane z wpisem na rachunek
rozliczeniowy powstają w wyniku różnych zdarzeń. Do źródeł ustawowych
należy zaliczyć np. k.s.h., ustawę o obligacjach, ustawę o bankach hipotecz-
nych czy też inne akty prawne. Do źródeł prywatnoprawnych należy zaliczyć
np. regulamin giełdy (dopuszczalność kreacji waloru określonego rodzaju),
statut spółki akcyjnej oraz uchwałę WZA (źródła określające treść prawa
podmiotowego). Czynności procesowe związane są m.in. z rejestracją uchwał
WZA. Czynności prawnoadministracyjne wiążą się z wymogiem uzyskania
zgody organu nadzoru giełdowego na dopuszczenie określonych praw pod-
miotowych do obrotu zorganizowanego, poprzedzonej wnioskiem albo za-
wiadomieniem. Wyliczenie ma charakter przykładowy.

Walor giełdowy także jest kreowany na podstawie licznych źródeł rangi
ustawowej i regulaminowej, a także czynności materialnoprawnych
i procesowych, ze sfery prawa prywatnego i prawa publicznego. Różnej treści
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walory giełdowe powstają w wyniku różnych zdarzeń. Prawną podstawą do-
puszczalności kreacji waloru giełdowego zdematerializowanego jest niewąt-
pliwie przepis art. 5 ust. 1 oraz przepis art. 7 ust. 1 u.o.i.f. (dawniej przepis
art. 7 ust. 1 i 2 p.o.p.w.). Znaczenie prawne w fazie kreacji waloru ma
regulamin giełdy, uchwały organów giełdy oraz regulamin giełdowej izby
rozliczeniowej i uchwały jej organów. W prawie polskim wyeksponowaną rolę
odgrywają m.in. szczegółowe zasady działania KDPW38 oraz procedury
ewidencyjne KDPW39. Do źródeł prywatnoprawnych należy zaliczyć m.in.
uchwałę WZA (źródło określające treść waloru), a także umowę emitenta
z izbą rozliczeniową (obejmującą obowiązek rejestracji walorów przez izbę).
Czynności procesowe związane są m.in. z rejestracją uchwał WZA. Zaanga-
żowanie imperium państwa przybiera postać zgody na wykreowanie waloru.
Wyliczenie ma charakter przykładowy.

Prawo podmiotowe wpisane na rachunek rozliczeniowy powstaje nie-
zależnie od waloru giełdowego. Z tego względu niektóre przesłanki kreacji
prawa podmiotowego nie stanowią przesłanek kreacji waloru. Natomiast nie-
które przesłanki powstania prawa podmiotowego wpisanego na rachunek oraz
przesłanki powstania waloru giełdowego są wspólne.

Wyeksponowane znaczenie wśród przesłanek kreacji zarówno prawa
podmiotowego, jak i kreacji waloru ma zgoda organu nadzoru giełdowego
(KNF). Udzielenie zgody musi być poprzedzone ziszczeniem się serii przesła-
nek uzyskania zgody (np. powzięciem uchwały przez emitenta). Zgoda może
zostać udzielona w formie decyzji dopuszczającej, wydanej przez organ nad-
zoru giełdowego albo w formie milczenia, z którym są związane skutki praw-
ne40. Skutki prawne zgody nadchodzą wraz z uprawomocnieniem się decyzji
albo wraz z upływem terminu wymaganego do zgłoszenia sprzeciwu przez
organ (art. 38 ust. 2 u.o.p.). W przypadku walorów ex lege dopuszczonych
do obrotu zorganizowanego bezpośrednie działanie ustawy zastępuje zgodę
organu nadzoru giełdowego. Po udzieleniu zgody należy dopełnić jeszcze
innych przesłanek wymaganych do powstania waloru. Określenie ścieżki pro-
wadzącej do wykreowania waloru jest zadaniem złożonym, ponieważ prze-
słanki kreacji są rozproszone w licznych źródłach rangi ustawowej i regula-
minowej, o charakterze procesowym i materialnym, prywatno- i publiczno-
prawnym.

38 Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku.
39 Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA nr 476/06 z dnia 11 września 2006 roku.
40 Zob. szerzej M. Jasiakiewicz, Zawarcie umowy w obrocie handlowym, Toruń 1995, s. 56

i nast.
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C. Kreacja prawa podmiotowego
związanego z wpisem na rachunek rozliczeniowy
oraz kreacja waloru giełdowego

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wskazuje na jeden
z wielu detali konstrukcyjnych waloru giełdowego. Walor giełdowy nie ma
formy dokumentu (art. 5 ust. 1 u.o.i.f.; dawniej art. 7 ust. 1 p.o.p.w.).
Ustawa nie przewiduje jednak explicite, w jaki sposób walor powstaje.
Określa ona natomiast sposób powstania prawa podmiotowego związanego
z wpisem na rachunek. Prawo podmiotowe związane z wpisem powstaje
w wyniku dokonania wpisu na rachunek (art. 7 ust. 1 u.o.i.f.; dawniej
art. 7 ust. 2 p.o.p.w.)41. Takie ujęcie legislacyjne wzbudziło kontrowersje
podniesione w toku dyskusji doktrynalnej na temat trybu kreacji prawa
podmiotowego związanego z wpisem na rachunek rozliczeniowy oraz trybu
kreacji waloru giełdowego.

W piśmiennictwie dominuje stanowisko, zgodnie z którym prawo pod-
miotowe związane z wpisem na rachunek rozliczeniowy powstaje wcześniej
niż walor i że decydującego znaczenia nie ma dokonanie wpisu na rachu-
nek, lecz nadejście skutków innych zdarzeń (wcześniejszych). Ilustracją dla
tego zapatrywania służył przykład praw podmiotowych akcyjnych, które po-
wstają w wyniku sądowej rejestracji spółki albo nowej emisji, co ma skutek
w stosunkach korporacyjnych. Natomiast wpis na rachunek kreuje tylko walor,
co ma skutek wyłącznie na płaszczyźnie publicznego obrotu42.

Z drugiej strony przyjmowano, że prawo podmiotowe powstaje jedno-
cześnie wraz walorem i że powstaje w wyniku tego samego zdarzenia praw-
nego, czyli w konsekwencji dokonania wpisu na rachunek. Prawa podmioto-
we akcyjne powstają więc verba legis z chwilą dokonania wpisu na rachunek
rozliczeniowy, przy czym unormowanie k.s.h. nie ma decydującego wpływu
na chwilę powstania praw akcyjnych43.

Za przyjęciem stanowiska dominującego przemawiają dodatkowe
argumenty.

41 Por. P. Sokal, Znaczenie akcji w obrocie papierami wartościowymi, Pr. Sp. 2004, nr 4, s. 30.
42 Zob. np. M. Michalski, Ograniczenia w wykonywaniu uprawnień przysługujących akcjona-

riuszowi z akcji, Pr. Sp. 2000, nr 7–8, s. 9; M. Goszczyk, Powstanie praw akcyjnych i akcji,
cz. II, PPW 2001, nr 11, s. 17.

43 Zob. np. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Komentarz, Warszawa 1999 , s. 161.
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Po pierwsze, przepisy u.o.i.f. (dawniej p.o.p.w.) nie stanowią lex specialis
w stosunku do przepisów k.s.h. poświęconych kreacji papieru wartościowego
(akcji). W piśmiennictwie wyrażono przeciwne zapatrywanie44. Różny jest
jednak zakres hipotez porównywanych norm prawnych. Wymóg demateriali-
zacji na potrzeby wykonywania praw podmiotowych związanych z akcją
dopuszczoną do publicznego obrotu nie modyfikuje katalogu przesłanek
wymaganych do powstania praw podmiotowych związanych z tym papierem
wartościowym w wyniku wystawienia na podstawie k.s.h. W istocie, wykładnia
przepisu art. 7 ust. 1 u.o.i.f. (w ślad za wykładnią przepisu art. 7 ust. 2
p.o.p.w.) powinna doprowadzić do wniosku, że wraz z wpisem powstają
walory giełdowe (nie zaś prawa podmiotowe związane z wpisem na rachu-
nek przez skutek zdarzenia prawnego). Giełdowa izba rozliczeniowa jest osobą
trzecią z punktu widzenia emitenta akcji oraz akcjonariusza. Uzyskanie statusu
akcjonariusza jest skutkiem rejestracji. Ponadto stosunki prawne pomiędzy
emitentem oraz akcjonariuszem, kształtujące wiązkę praw podmiotowych
o charakterze względnym, stanowią dla izby rozliczeniowej res inter alios acta.
Izba rozliczeniowa nie może więc kwestionować praw podmiotowych, które
skutecznie powstały wcześniej i traktować ich jako nieistniejących, do
momentu dokonania wpisu na rachunek na podstawie innego stosunku praw-
nego (wynikającego z umowy pomiędzy izbą a emitentem), stanowiącego
z kolei res inter alios acta dla akcjonariusza. Niezależnie od tego izbie
rozliczeniowej nie służy kompetencja do dokonania wpisu kreującego walor,
jeżeli prawa podmiotowe nie powstały w wyniku ziszczenia się wymaganych
przesłanek (izba nie może zarejestrować walorów przed sądową rejestracją
praw akcyjnych). KDPW może przechowywać wyłącznie „ważne” akcje45.

Po drugie, aktualne ujęcie legislacyjne trybu kreacji praw podmioto-
wych związanych z wpisem na rachunek rozliczeniowy oraz trybu kreacji
waloru giełdowego nie pozwala na czynienie uogólnień na temat chwili
powstania praw podmiotowych związanych z wpisem przez skutek jednego
spośród licznych zdarzeń kreacyjnych, jakim jest wpis. Przesłanki kreacji róż-
norodnych praw podmiotowych związanych z wpisem na rachunek leżą na
ogół poza u.o.i.f. Natomiast wspólna przesłanka kreacji szerokiego spektrum
niejednolitych pod względem treści walorów giełdowych jest przewidziana
w przepisie art. 7 ust. 1 u.o.i.f. Z tego względu generalizujące ujęcie zależności

44 Na gruncie ustawy z 1997 roku zamiast wielu np. M. Gomoła, Powstanie papieru warto-
ściowego w świetle ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Pr. Sp. 2000,
nr 10, s. 43.

45 M. Romanowski, Unieważnienie emisji akcji w spółce publicznej, PiP 1998, z. 6, s. 52.
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pomiędzy powstaniem prawa podmiotowego oraz powstaniem waloru pro-
wadzi do nietrwałych wniosków. O sposobie kreacji prawa podmiotowego,
które ma zostać związane z wpisem na rachunek, decyduje bowiem treść
tego prawa podmiotowego, a jak wiadomo na tej płaszczyźnie trudno o uogól-
nienia. Katalog walorów giełdowych jest otwarty i w praktyce nieustannie
poszerza się właśnie dlatego, że różne prawa podmiotowe, które powstają
w różny sposób, mogą być związane z wpisem na rachunek. Ograniczenia wy-
nikają jedynie z pryncypialnych założeń regulacji i nadzoru obrotu zorgani-
zowanego, a względy konstrukcyjne nie sprzeciwiają się związaniu z wpisem
na rachunek dowolnego prawa podmiotowego o charakterze majątkowym.
Wpis na rachunek może być nośnikiem różnorodnych praw podmiotowych,
atrakcyjnych w oczach uczestników giełdowych stosunków obligacyjnych.

W przypadku walorów giełdowych typu udziałowego określonej osobie
przysługują na ogół prawa podmiotowe jeszcze przed dokonaniem wpisu kre-
acyjnego na rachunek rozliczeniowy, de lege lata w wyniku sądowej rejestracji
spółki albo nowej emisji. Wpis na rachunek kreuje walor giełdowy, pociąga
przeto za sobą skutki materialne na płaszczyźnie kreacji. Wpis na rachunek
rozliczeniowy nie kreuje jednak praw podmiotowych związanych z wpisem
przez skutek zdarzenia prawnego, ponieważ powstały one wcześniej46.

Natomiast w przypadku kreacji – dajmy na to – praw pochodnych
(derywatów) prawo podmiotowe nie istnieje przed dokonaniem wpisu kreacyj-
nego. Prawo podmiotowe nie powstaje również w chwili kreacji waloru.
Prawo podmiotowe powstaje i staje się składnikiem majątku określonej osoby
dopiero później, w wyniku wpisu na rachunek dokonanego w fazie cyrkula-
cji, co jest skutkiem zawarcia na giełdzie umowy sprzedaży, przy czym osoba
uprawniona występuje w roli nabywcy prawa podmiotowego. Kreacja waloru
przez wpis na rachunek depozytowy w izbie oznacza w tym przypadku stwo-
rzenie możliwości nabycia praw podmiotowych określonej (w standardzie)
treści, na podstawie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Wpis kreacyjny
dokonany przez izbę rozliczeniową tworzy więc walor (oryginalne prawo
podmiotowe), który oczekuje na nabywcę, natomiast prawo podmiotowe
wchodzi do majątku członka giełdy dopiero w konsekwencji zawarcia umowy
sprzedaży w charakterze nabywcy.

Prawo podmiotowe związane z wpisem kreacyjnym może więc w ogóle
nie powstać – a mianowicie wówczas, gdy członkowie giełdy nie znajdą

46 Por. np. M. Goszczyk, Powstanie praw akcyjnych i akcji, cz. I, PPW 2001, nr 10, s. 15
i nast.; T. Sójka, dz. cyt., s. 46.
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pobudek skłaniających ich do nabycia dopuszczonego („zaprojektowanego”)
prawa podmiotowego (np. opcji na sprzedaż cukru w sytuacji, gdy cena cukru
została ukształtowana w wyniku interwencji legislacyjnej). Niektóre prawa
pochodne w praktyce nie cieszą się popularnością (nie odnoszą „sukcesu”
rynkowego)47, ponieważ nabycie takiego waloru nie przynosi stronom umo-
wy sprzedaży giełdowej spodziewanych korzyści, najczęściej związanych z ase-
kuracyjnym oddziaływaniem nabytego prawa podmiotowego (hedging) albo
oczekiwanym zarobkiem spekulacyjnym. Projekt nowelizacji z 2007 roku, pod
wpływem postulatów przedstawicieli praktyki obrotu giełdowego, poszerza
ustawowy katalog instrumentów finansowych o liczne derywaty. Taki zabieg
legislacyjny nie przesądza jednak tego, że nowe derywaty rzeczywiście poja-
wią się w obrocie giełdowym.

8. Skutki kreacji waloru giełdowego

Walor giełdowy powstaje wraz z dokonaniem pierwszego (kreacyjnego)
wpisu na rachunek, poprzedzonego licznymi przesłankami dokonania wpisu
oraz przesłankami powstania prawa podmiotowego związanego z wpisem.
Tak zaprojektowany ogólny kontur ścieżki kreacyjnej waloru giełdowego na
ogół jest akceptowany w doktrynie48. Należy zatem określić podstawowe skutki
kreacji waloru giełdowego.

Pierwszy wpis na rachunek można określić jako wpis prawotworzący.
Pociąga on za sobą następstwa materialne (konstytutywne)49, podobnie jak
inne wpisy na rachunek, jednakże tylko na płaszczyźnie kreacji waloru.
W konsekwencji dokonania wpisu prawotworzącego powstaje obiekt cyrkulacji
giełdowej – przedmiot umowy sprzedaży zawieranej na giełdzie. Wpis na
rachunek na etapie cyrkulacji waloru ma inne znaczenie jurydyczne50. Wpis
prawotworzący dokonany przez izbę jest tym zdarzeniem prawnym, które
wiąże prawo podmiotowe z nośnikiem (podobnie jak wystawienie czeku jest
zdarzeniem, które wiąże prawo podmiotowe z dokumentem).

Po drugie, wpisy zdublowane, dokonane w fazie kreacji waloru przez
inne podmioty niż izba rozliczeniowa (np. na podstawie przepisu art. 4 ust. 2

47 Por. S. Antkiewicz, Polski rynek..., s. 66.
48 Por. np. M. Goszczyk, Powstanie praw akcyjnych..., cz. II, s. 17.
49 Por. R. Biskup, Wtórny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz–

–Lublin 2003, s. 149.
50 Zob. rozdział XVII.
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u.o.i.f.; dawniej przepisu art. 9 ust. 2 p.o.p.w.)51, nie mają samodzielnego
znaczenia prawotworzącego. Izba rozliczeniowa, jako centralna instytucja
depozytowa, jest ekskluzywnie uprawniona do rejestrowania walorów dopusz-
czonych do obrotu zorganizowanego oraz nadzorowania zgodności wielkości
emisji z liczbą walorów znajdujących się w obrocie (art. 48 u.o.i.f.; dawniej
art. 128 p.o.p.w.). Wpisy na etapie kreacji waloru giełdowego dokonywane
przez inne podmioty (na niższym piętrze ustroju buchalterii giełdowej,
np. przez sponsora emisji) nie tworzą waloru giełdowego. Najwłaściwsze
byłoby chyba przyjęcie, że beneficjentowi wpisu dokonanego przez inny pod-
miot niż izba rozliczeniowa (np. klientowi pośrednika w obrocie pierwot-
nym) przysługuje ekspektatywa nabycia waloru, który jeszcze nie powstał, ze
względu na brak ostatniej przesłanki kreacyjnej, tj. wpisu na najwyższym
piętrze ustroju buchalterii rozliczeniowej (brak przesłanki definitywnego po-
wstania waloru). Beneficjent wpisu dokonanego na niższym piętrze może
domagać się ochrony prawnej tej ekspektatywy, czyli żądać dokonania wpisu
kreacyjnego przez izbę, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki dokona-
nia takiego wpisu (np. rejestracja spółki, skuteczne złożenie wniosku o doko-
nanie wpisu przez emitenta itd.). Beneficjent może zatem domagać się na-
prawienia szkody (art. 415 k.c.), jeżeli izba nie dokona wpisu ze swojej winy52.
Sytuacja prawna beneficjenta wpisu zdublowanego, dokonanego na niższym
piętrze ustroju buchalterii giełdowej, jest korzystna również w związku z tym,
że niezapewnienie dematerializacji przez emitenta powoduje jego odpowie-
dzialność z tytułu niewykonania zobowiązania z art. 471 k.c.53

Po trzecie, w efekcie dokonania wpisu na rachunek powstaje prawo
podmiotowe nowej (oryginalnej) treści – przedmiot publicznego obrotu
instrumentami finansowymi. Różni się ono od praw podmiotowych innego typu
(akcja od obligacji), a także od praw podmiotowych tego samego typu, lecz
wykreowanych na podstawie innych zdarzeń (obligacja serii X od obligacji
serii Y). O różnicy gatunkowej (differentia specifica) decyduje m.in. zgoda orga-
nu nadzoru, wydana w innym postępowaniu, na podstawie innego wniosku.
Zewnętrznym wyrazem różnicy gatunkowej jest nadanie nowopowstałemu
walorowi nowego kodu depozytowego. Kreacja waloru zdematerializowanego

51 Szerzej M. Michalski, Zastaw na papierach wartościowych w obrocie tradycyjnym oraz na
papierach dopuszczonych do publicznego obrotu, Pr. Sp. 2000, nr 1, s. 11; M. Goszczyk, Powstanie
praw akcyjnych..., cz. II, s. 15.

52 Por. szerzej J. Kuropatwiński, Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie
cywilnym, Bydgoszcz 2006, s. 15 i nast.

53 A. Wacławik, dz. cyt., s. 140.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział XII. Walor giełdowy 229

indywidualizuje prawo podmiotowe na tle innych praw podmiotowych.
W wyniku wpisu powstaje prawo podmiotowe o indywidualnej charakterystyce
prawnej, a mówiąc ściślej: seria praw podmiotowych o takiej samej treści, skła-
dająca się z określonej liczby takich samych jednostek, oznaczonych tym samym
kodem (takich samych praw podmiotowych; takich samych walorów)54. Seryj-
na emisja nadaje walorom giełdowym cechę zamienności, która charakteryzuje
również rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku. Walor giełdowy nie zmie-
nia samoistnie swojej treści w fazie cyrkulacji (już po wykreowaniu). Zmiana
treści prawa podmiotowego związanego z wpisem wymaga spełnienia odręb-
nych przesłanek, np. powzięcia uchwały w sprawie wypłacenia dywidendy.

Spełnienia odrębnych przesłanek wymaga także wykreślenie wpisu kre-
acyjnego i unicestwienie waloru zdematerializowanego. Prawny mechanizm
zniweczenia skutków osiągniętych w wyniku kreacji waloru jest analogiczny,
jak mechanizm kreacji waloru. Walor giełdowy przestaje istnieć w wyniku
nadejścia skutków zdarzenia prawnego. Tym zdarzeniem jest wykreślenie
wpisu, na podstawie wymaganych do tego przesłanek55. Wówczas związek
prawa podmiotowego z wpisem na rachunek przestaje istnieć, ponieważ wpisy
ewidencyjne zostają wykreślone, bez dokonania wpisu na inny rachunek56.
Skuteczne unicestwienie waloru zdematerializowanego jest traktowane jako
przesłanka ewentualnej kreacji tradycyjnego papieru wartościowego, a rele-
wantne znaczenie może uzyskać dokumentowy nośnik praw podmiotowych57.

Po czwarte, kreacja waloru w drodze dokonania wpisu na rachunek
determinuje reguły cyrkulacji waloru, a także sposób wykonywania praw
podmiotowych przez beneficjenta wpisu. Walor giełdowy nie ma formy doku-
mentu (art. 5 ust. 1 u.o.i.f.), powstaje więc przez wpis na rachunek (art. 7 ust.
1 u.o.i.f.) i dlatego jedną z przesłanek transferu waloru ze zbywcy na nabyw-
cę jest dokonanie wpisu (art. 7 ust. 2 u.o.i.f.). Dokonanie wpisu kreacyjnego
wywołuje skutek w postaci związania prawa podmiotowego z nośnikiem.
Natomiast dokonanie wpisu na rachunek w fazie cyrkulacji wywołuje skutek
w postaci pomniejszenia majątku zbywcy waloru (obciążenie) bądź powięk-

54 Por. np. M. Michalski, Zastaw na papierach..., s. 11.
55 Szerzej M. Romanowski, Unieważnienie emisji akcji..., s. 51 i nast.; J. Frątczak, Umarza-

nie skarbowych papierów wartościowych a zasada dematerializacji papierów wartościowych,
PPH 2006, nr 8, s. 44 i nast.

56 M. Michalski, Umorzenie definitywne akcji w świetle przepisów Kodeksu handlowego oraz
ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Pr. Sp. 1999, nr 10, s. 2.

57 Por. M. Dyl, Wycofanie akcji spółki publicznej z obrotu publicznego, PPH 2004, nr 9,
s. 35; R. Jurga, M. Michalski, Z problematyki prawnej wycofywania papierów wartościowych
z publicznego obrotu, Glosa 2000, nr 3, s. 13.
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szenia majątku nabywcy (uznanie rachunku). Wykonywanie praw podmio-
towych wpisanych na rachunek rozliczeniowy również wiąże się
z dokonywaniem wpisów, np. w związku z uzyskaniem pożytków (dywidendy).

Po piąte, wpis na rachunek dokonany w fazie kreacji waloru uzyskuje
znaczenie legitymacyjne. Podobne konsekwencje są związane z wpisem
dokonanym w fazie cyrkulacji58. Można wyodrębnić dwa aspekty legitymacyj-
nego oddziaływania wpisu na rachunek rozliczeniowy w fazie kreacji waloru
giełdowego. Podmiotowy aspekt funkcji legitymacyjnej wpisu wyraża się
w tym, że osobą legitymowaną na podstawie dokonanego wpisu jest wierzy-
ciel stosunku rachunku. Dokonanie wpisu prawotworzącego sprawia, że pra-
wo podmiotowe zostaje przypisane jednemu spośród wielu uczestników obrotu
prawnego i w tym rozumieniu kreacja waloru giełdowego odnosi skutki erga
omnes59. Natomiast z punktu widzenia przedmiotowego beneficjent jest legi-
tymowany tylko w zakresie treści wpisu.

Walor giełdowy przysługuje osobie legitymowanej przez wpis, czyli
wierzycielowi stosunku rachunku. W związku z legitymacyjnym oddziaływa-
niem wpisu oraz ze względu na wielopiętrową strukturę giełdowej buchalterii
rozliczeniowej wyłania się problem charakteru uprawnień przysługujących
wierzycielom stosunku rachunku, usytuowanych na różnych piętrach ustroju
giełdowej buchalterii rozliczeniowej. W szczególności, nie ma podstaw do
twierdzenia, że walor figurujący (wpisany) jednocześnie na różnych piętrach
ulega zjawisku multiplikacji (rozmnażania)60. Układ giełdowych stosunków

58 Zob. Cz. Żuławska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. II, Warszawa 1999,
s. 617–618; M. Bączyk [w:] Papiery wartościowe..., s. 46; tenże, Poręczenia i gwarancje udzie-
lane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Komentarz do ustawy z 8 maja 1997 r.,
Warszawa 1998, s. 72. Na tle p.o.p.w.f.p. z 1991 roku zob. L. Sobolewski, Przenoszenie praw
z papierów wartościowych..., s. 309. Na tle przepisu art. 7 ust. 2 p.o.p.w. z 1997 roku zob.
M. Michalski, Legitymacja akcjonariusza w obrocie tradycyjnym oraz w publicznym obrocie papie-
rami wartościowymi, Pr. Sp. 1999, nr 5, s. 15; tenże, Szczególna regulacja odnosząca się do akcji
jako przedmiotu publicznego obrotu, Glosa 2000, nr 1, s. 12; tenże, Obrót listami zastawnymi...,
s. 65; A. Zapała, Pożyczanie papierów wartościowych w celu ich sprzedaży, PPW 2000, nr 2,
s. 12–13; R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
Warszawa 2000, s. 436; M. Romanowski, Wpływ dematerializacji papierów wartościowych na
podstawowe konstrukcje prawa papierów wartościowych, PiP 1999, z. 10, s. 46; A. Wacławik,
dz. cyt., s. 54. Doktryna niemiecka odróżnia skutek legitymacyjny posiadania dokumentowego
papieru wartościowego oraz wynikający z wpisu na rachunek walorów bezdokumentowych.
Zob. U. Brink, dz. cyt., s. 67 i nast.

59 Por. J. Kuropatwiński, dz. cyt., s. 73–74.
60 Zob. A. Chłopecki, Przeniesienie praw z papierów wartościowych w publicznym obrocie,

PPG 1994, nr 3, s. 28; M. Romanowski, Wpływ dematerializacji papierów wartościowych..., s. 46;
tenże, Przenoszenie praw z papierów wartościowych w ujęciu art. 5 § 5 ustawy – Prawo o publicz-
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obligacyjnych prowadzących do kreacji oraz związanych z cyrkulacją waloru
giełdowego zapewnia tytuł tej osobie, która jest usytuowana na niższym pię-
trze ustroju buchalterii rozliczeniowej, jeżeli ziściły się przesłanki nabycia
waloru przez tę osobę (np. walor przysługuje klientowi pośrednika, który
udzielił dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, nie zaś pośredni-
kowi, który zawarł umowę sprzedaży na giełdzie).

Uprawnienie przysługujące osobom usytuowanym wyżej można trakto-
wać jako przejściowe (terminologia jest konwencjonalna)61. Uprawnienie bene-
ficjenta wpisu usytuowanego na wyższym piętrze ustroju buchalterii rozlicze-
niowej jest ograniczone przez treść stosunku wewnętrznego, łączącego tę osobę
z beneficjentem wpisu usytuowanym na piętrze niższym (np. przez treść umo-
wy o pośrednictwo giełdowe). Beneficjent wpisu usytuowany na wyższym pię-
trze może wprawdzie skutecznie rozporządzać walorem wpisanym na rachunek
swego wierzyciela (klienta) bez upoważnienia, jako osoba uprawniona w oczach
izby rozliczeniowej. Takie rozporządzenie jest bezprawne tylko w stosunku
wewnętrznym (względem klienta). Nie dochodzi wówczas do multiplikacji
walorów na różnych piętrach, ponieważ rachunek wierzyciela (klienta) zostaje
obciążony (bezprawnie), rozporządzenie wywiera skutki nieodwracalne (w sto-
sunku zewnętrznym), a wierzycielowi przysługuje jedynie roszczenie o napra-
wienie szkody (przy czym restytucja zasadniczo nie jest wykluczona).

Po szóste, wyłania się pytanie, czy wpis na rachunek jest nośnikiem
praw podmiotowych. Związanie prawa podmiotowego z nośnikiem określo-
nego rodzaju rodzi pytanie o charakter zależności jurydycznych pomiędzy
prawem podmiotowym a nośnikiem. Nie rodzi natomiast – z reguły – pytań
o charakter prawny nośnika (np. papieru, bitu informacji w postaci elektro-
magnetycznej). Stanowisko doktryny na temat charakteru wpisu na rachu-
nek rozliczeniowy jako nośnika praw podmiotowych jest niejednolite.

Z jednej strony przyjmuje się, że zapis komputerowy trudno uznać za
nośnik prawa. Jest on raczej podstawą identyfikacji tego prawa i przypisania
go do oznaczonego uprawnionego. Jeżeli zatem mówi się, że obrót papierami
zdematerializowanymi odbywa się w drodze zapisów komputerowych, to uznać
trzeba takie stwierdzenie za pewną konwencję językową62. Do sceptycznego

nym obrocie papierami wartościowymi, MoP 1996, nr 10, s. 360; tenże, Prawo o publicznym
obrocie..., s. 163 oraz s. 646 i nast.; L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów war-
tościowych. Zagadnienia prawne, Warszawa 1996, s. 79; tenże, Przenoszenie praw z papierów
wartościowych..., s. 307; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 249 i nast.

61 Por. także rozdział XXI.
62 M. Michalski, Obrót listami zastawnymi..., s. 65.
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nurtu poglądów doktrynalnych należy również zakwalifikować zapatrywanie,
które opiera się wprawdzie na założeniu, że przedmiot przechowania w depo-
zycie (papier wartościowy) w sensie materialnym (rzeczowym) po prostu nie
istnieje, jednakże na tej podstawie kształtuje się konkluzja, że moment pow-
stania praw z papieru wartościowego jest połączony z elementem „realnym”,
a przez to łatwo uchwytnym, tj. dokonaniem stosownego zapisu na rachunku
papierów wartościowych63.

Z drugiej strony przyjmuje się, że zapis na rachunku papierów warto-
ściowych występuje jako nowego rodzaju „nośnik” prawa64. Dla nowoczesnych
rynków kapitałowych powszechne jest, iż tradycyjny nośnik materialny zastą-
piony został nośnikiem zdematerializowanym (komputerowym)65.

Problemu wpisu na rachunek jako nośnika prawa podmiotowego nie
można rozstrzygnąć argumentami jurydycznymi. Wpis na rachunek prowa-
dzony w komputerze nie ma wprawdzie charakteru materialnego w rozu-
mieniu przepisu art. 45 k.c., co jednak nie odbiera jemu charakteru nośnika
prawa podmiotowego. Należy przyłączyć się do drugiej grupy poglądów. Wpis
na rachunek jest nośnikiem, bo w przeciwnym razie walor by nie istniał.
Zmiany pola elektromagnetycznego są nośnikiem informacji, jako bit zapisany
w pamięci komputera. Próby odebrania wpisowi na rachunek charakteru
nośnika treści relewantnych w stosunkach społecznych (np. nośnika prawa
podmiotowego) nie mają oparcia w ustaleniach nauk ogólnych (filozofii) oraz
nauk ścisłych (fizyki).

63 M. Gomoła, dz. cyt., s. 39–42.
64 M. Goszczyk, Powstanie praw akcyjnych..., cz. II, s. 17.
65 P. Sokal, Definicja i znaczenie instrumentów finansowych w świetle nowych regulacji

prawnych, Pr. Sp. 2006, nr 7–8, s. 75.
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Rozdz ia ł  XIII

PRAWO POCHODNE

1. Uwagi wstępne

Szczególnie atrakcyjny w ostatnich dziesięcioleciach giełdowy obrót pra-
wami pochodnymi (derywatami) jest zasługą interesujących właściwości jury-
dycznych tych walorów giełdowych. Prawa pochodne jako przedmiot umowy
sprzedaży zawartej na giełdzie spełniają ważne funkcje gospodarcze1. Zawar-
cie umowy sprzedaży opiewającej na taki walor giełdowy pozwala uchronić
się przed skutkami niekorzystnych zmian cen dóbr w obrocie giełdowym albo
pozagiełdowym (hedging)2. Oprócz tego prawa pochodne są wykorzystywane
w zakresie spekulacji giełdowej (Börsenspekulationsgeschäft)3, ze względu na
efekt dźwigni finansowej (efekt lewarowania, leverage, Hebelwirkung4).

Konstrukcja prawna finansowych oraz towarowych praw pochodnych
opiera się na analogicznych założeniach. Ustawowe ujęcie praw pochodnych

1 Zob. np. J. Baur, Investmentgesetze. Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) und
Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Bosteuerung der Erträge aus
Auslandinvestment-Gesetz – AuslInvestmG. Kommentar nebst Ländzubersicht EG/EWR Staaten,
Japan, Schweiz, USA, t. I, Berlin–New York 1997, s. 504; R. Rosset, Der Begriff des Börsenter-
mingeschäfts, WM 1999, nr 12, s. 583.

2 Zob. rozdział II.
3 W. Groß, Kapitalmarktrecht, München 2002, s. 240; K. J. Hopt [w:] Handelsgesetzbuch.

Kommentar, München 2006, s. 1915.
4 Zob. np. S. Kümpel, Börsenrecht, Berlin 1996, s. 137; U. Florian, Rechtsfragen des

Wertpapierhandels im Internet, München 2001, s. 115; U. Paus, Börsentermingesäfte. Begriff und
Erscheidungsformen nach neuen Börsenrecht, Baden-Baden 1995, s. 179 i nast.
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w giełdowym obrocie towarowym jest wzorowane na regulacjach giełdowego
obrotu papierami wartościowymi oraz unormowaniach prawa Wspólnot
Europejskich5. Obie grupy walorów giełdowych zaliczają się do nadrzędnej
kategorii instrumentów finansowych, wyodrębnionej w przepisie art. 2
ust. 1 u.o.i.f. (dawniej w przepisie art. 3a ust. 1 p.o.p.w.)6, główne na potrzeby
regulacji oraz nadzoru rynku giełdowego.

Normatywne ujęcie derywatów, z perspektywy przepisów uchodzących
za definicje bądź pozwalających określić istotę tych walorów, ulegało
w ostatnich czasach licznym zmianom. Doktryna negatywnie ocenia brak
jednolitej koncepcji w sprawie statusu oraz funkcjonowania pochodnych
instrumentów finansowych7. Aktualne unormowania praw pochodnych są
rozproszone i pozostają ze sobą w skomplikowanych relacjach zakresowych8.
Ustawodawca nadal poszukuje formuły legislacyjnej praw pochodnych, co
nie pozostaje bez wpływu na zapatrywania naukowe. Projekt nowelizacji
z 2007 roku wnosi pewne zmiany w omawianym zakresie (zob. np. do-
daną definicję instrumentów pochodnych; art. 3 pkt 28a u.o.i.f.). Należy
zatem odnieść się do głównych wątków dyskusji doktrynalnej w zakresie
praw pochodnych, określić treść prawa pochodnego rozumianego jako prawo
podmiotowe wpisane na rachunek rozliczeniowy, a także tryb i skutki kreacji
tych walorów giełdowych.

5 Por. M. Jung, Die Auswirkungen der 6. KWG-Novelle auf Anlagervermittler, (Börsen-) Makler
und Vermögensverwalter, BB 1998, nr 13, s. 650; M. Jung, B. Schleicher, Finanzdienstleiser und
Wertpapierhandelbanken – Aufsichtrechtliche Regelungen, Berlin 2001, s. 41.

6 Por. szerzej A. Chłopecki, Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podsta-
wowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH 2005, nr 11, s. 40 i nast.

7 P. Stanisławiszyn rec. T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe – aspekty prawnopo-
datkowe, Warszawa 2005, PiP 2006, z. 10, s. 112. Zob. także P. Sokal, Definicja i znaczenie
instrumentów finansowych w świetle nowych regulacji prawnych, Pr. Sp. 2006, nr 7–8, s. 76.

8 Szeroko S. Antkiewicz, Konsekwencje uchwalenia ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi dla uregulowań rynku derywatów, PB 2006, nr 7–8, s. 89 i nast. Zob. przepisy art. 3 pkt 1
lit. b u.o.i.f. (prawa pochodne), art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e u.o.i.f. (pochodne instrumenty towa-
rowe) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d u.o.i.f. (katalog derywatów najczęściej spotykanych
w praktyce). Zob. także przepisy art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–f oraz lit. i u.o.i.f. w świetle projektu
nowelizacji z 2007 roku. Por. ponadto przepis art. 3 ust. 3 p.o.p.w., przepis art. 3a ust. 1 pkt
4 i 5 p.o.p.w. w związku z przepisem art. 2 pkt 2 lit. d i e u.g.t., a także przepis § 1 ust. 1
rozporządzenia RM z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzania do publicznego
obrotu praw pochodnych oraz będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do
publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych
(Dz. U. Nr 95, poz. 945) oraz przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia RM z dnia 22 stycznia 2002
roku w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw
majątkowych (Dz. U. Nr 10, poz. 93).
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2. Prawo pochodne jako papier wartościowy

W piśmiennictwie sformułowano liczne koncepcje objaśniające istotę
jurydyczną giełdowych praw pochodnych jako przedmiotu umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie. Szczegółowe ich omówienie wymagałoby poszerzonych
rozważań. Z tego względu należy określić główny nurt zapatrywań doktry-
nalnych z uwzględnieniem pytania, czy prezentowane walory giełdowe
wykazują cechy prawne papierów wartościowych. Takie ujęcie wiąże się
z ustawowym zaszeregowaniem giełdowych praw pochodnych. Prawa pochod-
ne według przepisu art. 3 ust. 3 p.o.p.w. były traktowane jako papiery war-
tościowe. Aktualnie prawa pochodne według przepisu art. 3 pkt 1 lit. b u.o.i.f.
zostały zaliczone do kategorii instrumentów finansowych, które są papierami
wartościowymi. De lege lata nie są już papierami wartościowymi prawa po-
chodne, określone w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d oraz e u.o.i.f.
Natomiast projekt nowelizacji z 2007 roku nie rozstrzyga, czy instrumenty
pochodne (art. 3 pkt 28a) są papierami wartościowymi, czy też nie.

Założenia konstrukcyjne praw pochodnych oraz innych walorów giełdo-
wych są analogiczne. Z tego względu zakres problemów jurydycznych jest
podobny i dlatego można sformułować wspólne wnioski. Giełdowe prawa po-
chodne, podobnie jak inne instrumenty finansowe, nie wykazują cech praw-
nych dokumentowych papierów wartościowych. W literaturze silnie reprezento-
wany jest jednak pogląd przeciwny. Zaliczenie derywatów do papierów warto-
ściowych sensu largo znajduje logiczne uzasadnienie9. Przyjmuje się, że nawet
instrumenty pochodne kreowane i proponowane poza publicznym obrotem pa-
pierami wartościowymi są papierami wartościowymi10. Ponadto podkreśla się,
iż prawa pochodne należy z punktu widzenia ich zbywalności kwalifikować
jako papiery wartościowe na okaziciela11. Dopuszcza się również możliwość
ukształtowania opcji (pozagiełdowej) jako papieru wartościowego imiennego12.

Prezentowane zapatrywania nie zasługują jednak na aprobatę. Jeżeli gieł-
dowe papiery wartościowe (akcje, obligacje) nie wykazują cech dokumentowych

9 P. Sokal, Definicja i znaczenie..., s. 73.
10 S. Ciarkowski, Prawa pochodne jako papiery wartościowe, PPW 2001, nr 4, s. 12. Por.

także R. Pastusiak, Warrant na rynku instrumentów pochodnych, PB 1997, nr 4, s. 119.
11 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 120–121.
12 M. Gutowski, Umowa opcji, Kraków 2003, s. 261–268.
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papierów wartościowych, to tym bardziej nie wykazują ich giełdowe prawa
pochodne. W doktrynie zwrócono uwagę, że traktowanie praw pochodnych jako
papierów wartościowych jest rozwiązaniem charakterystycznym dla prawa pol-
skiego13. Traktowanie praw pochodnych jako papierów wartościowych jest okre-
śleniem konwencjonalnym, ugruntowanym w obowiązującym prawie14. Jak się
wydaje, jest to wynikiem pewnych uproszczeń denominacyjnych w dobie kształ-
towania się normatywnych podstaw publicznego obrotu papierami wartościowy-
mi w prawie polskim15.

3. Prawo pochodne jako dwustronna czynność prawna

Wśród licznych koncepcji objaśniających istotę jurydyczną giełdowych
praw pochodnych jako przedmiotu umowy sprzedaży zawartej na giełdzie
wyraźnie zarysowała się tendencja, która polega na wyodrębnionej analizie
poszczególnych rodzajów praw pochodnych. W piśmiennictwie można wyod-
rębnić poglądy na temat tzw. kontraktów terminowych futures oraz tzw. opcji.

Doktrynalne ujęcia prawa pochodnego – kontraktu terminowego (futu-
res) opierają się na założeniu, że prezentowany walor giełdowy jest dwu-
stronną czynnością prawną („umowa transakcji terminowej”16). Tak określo-
na „umowa” dochodzi do skutku pomiędzy wystawcą kontraktu futures oraz
nabywcą kontraktu futures, którzy są wobec siebie jednocześnie wierzycielem
i dłużnikiem17. Świadczenia stron w umowie terminowej polegają na przyjęciu

13 „Typowo polskim” wg A. Chłopeckiego (Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia praw-
ne, Warszawa 2001, s. 200).

14 Zob. F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględ-
nieniem papierów wartościowych, Warszawa 2001, s. 211; L. Sobolewski [w:] Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, s. 142; M. Michalski, Kon-
strukcja bankowych papierów wartościowych w świetle zasady numerus clausus papierów warto-
ściowych w prawie polskim, PB 1998, nr 2, s. 54; R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna
w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000, s. 436; R. Czerniawski [w:]
R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Komentarz, Warszawa 2000, s. 61; T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe w ustawodaw-
stwie polskim (próba systematyzacji terminologicznej), PiP 2003, z. 2, s. 60 i nast.; P. Podrecki,
Dematerializacja papierów wartościowych na przykładzie akcji w ujęciu prawnoporównawczym,
SZNUJ, Prawo 1995, nr 2, s. 45.

15 Na temat procesu legislacyjnego A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe..., s. 212–213.
16 Zob. A. Chłopecki, tamże, s. 193.
17 M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie),

Warszawa 2000, s. 79.
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ryzyka zmiany ceny i gotowości wypłacenia sumy będącej różnicą pomiędzy
ceną uzgodnioną w umowie a ceną rynkową18. Transakcję terminową można
zakwalifikować do czynności prawnych odpłatnych19, chociaż zobowiązanie
wynikające z tej umowy nie jest zobowiązaniem pieniężnym i nie mamy do
czynienia ze świadczeniem pieniężnym sensu stricto20. Transakcja terminowa
jest uznawana za umowę wzajemną21. Przedmiotem świadczenia strony jest
zagwarantowanie ceny zbycia/nabycia aktywów bazowych drugiej stronie w
zamian za symetryczne świadczenie drugiej strony22. Pojawił się też pogląd,
iż między stronami nie jest zawierana pojedyncza umowa, lecz wiele umów
terminowych, które w praktyce scalane są umową ramową23. Transakcja ter-
minowa (futures) jest określana jako umowa gry bądź zakładu, ale niekiedy
pogląd ten bywa kwestionowany24. Transakcja terminowa jest również trak-
towana jako umowa sprzedaży walorów giełdowych na określonych z góry
warunkach25. Transakcjom terminowym należy przypisać raczej rolę kontrak-
tów dotyczących przenoszenia praw z papierów wartościowych26.

Doktrynalne ujęcia prawa pochodnego – opcji także opierają się na
założeniu, że prezentowany walor giełdowy jest dwustronną czynnością
prawną27 (Optionsvertrag28). Jest to rodzaj transakcji, w której nabywca opcji
zyskuje prawo, nie podejmując zarazem zobowiązania do zakupu lub sprze-
daży określonej ilości wyspecyfikowanego instrumentu finansowego lub
towaru29. Źródłem powstania opcji (prawa opcyjnego) jest kontrakt opcyjny,

18 A. Powierża, Transakcja terminowa – charakter prawny, Glosa 1999, nr 6, s. 9.
19 A. Powierża, tamże, s. 9.
20 A. Powierża, tamże, s. 9; tenże, Transakcja terminowa jako umowa gwarancyjna, PPH 2004,

nr 1, s. 38.
21 A. Powierża, Transakcja terminowa – charakter prawny..., s. 9.
22 A. Powierża, Transakcja terminowa jako..., s. 44.
23 T. Paintner, Wpływ ogłoszenia upadłości na klauzulę nettingu w prawie polskim – krótki

zarys regulacji art. 103 pr.bank. oraz art. 98 projektu ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze,
TPP 2002, nr 4, s. 9.

24 Szerzej A. Powierża, Transakcja terminowa jako..., s. 38.
25 P. Sokal, Znaczenie akcji w obrocie papierami wartościowymi, Pr. Sp. 2004, nr 4, s. 29.
26 P. Sokal, tamże, s. 35.
27 Zob. np. L. Sobolewski, Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, PUG

1998, nr 1, s. 6 i nast.; S. Sołtysiński rec. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papie-
rami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, PiP 2000, z. 1, s. 99; M. Pawełczyk, Charak-
ter prawny umowy o subemisję, Rejent 2002, nr 11, s. 170; P. Sokal, Definicja i znaczenie...,
s. 77; P. Stanisławiszyn, dz. cyt., s. 111.

28 T. Schaschl, Stock Optionen. Mitarbeiterbeteiligung über Aktienoptionen, Wien 2000, s. 25 i nast.
29 M. A. Jerzak, Giełda towarowa na rynku rolnym, Warszawa 1998, s. 66.
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zawierany przez nabywcę (holder) i wystawcę opcji (writer)30. Każdorazowy
nabywca opcji nabywa prawo wobec wystawcy opcji, traktowanego jak emi-
tent31. Kontrakt opcyjny jest umową konsensualną32, odpłatną i dwustronnie
zobowiązującą. Opcja wywiera jedynie skutek zobowiązujący33, a nabywca
opcji płaci zbywcy34. Wystawca i nabywca opcji zawierają ze sobą kontrakt
opcyjny, gdyż uważają świadczenia za wzajemnie wymienne i równowarto-
ściowe, co jest podstawą konkluzji, iż opcja jest umową wzajemną35. Opcja
jest kwalifikowana jako umowa sprzedaży w wariancie przedwstępnym albo
warunkowym, albo z prawem odstąpienia36. Pojawiło się również zapatry-
wanie, że opcja jako umowa sprzedaży jest umową quasi-realną, do której
stosuje się przepisy o sprzedaży, włącznie z przepisami o rękojmi, umową
odpłatną, nie wykluczone także, że umową wzajemną37. Opcja jest rozpatry-
wana jako umowa gry bądź zakładu38. W doktrynie pojawił się nawet postu-
lat de lege ferenda uregulowania kontraktów opcyjnych jako umów nazwa-
nych39. Dostrzegano bowiem ujemne konsekwencje związane z nienazwanym
charakterem umowy opcji40. Pojęcie opcji funkcjonuje w języku prawniczym
w licznych znaczeniach41.

Jak się wydaje, zaprezentowane stanowiska doktrynalne nie zasługują
na uznanie. Prawo pochodne, jako przedmiot umowy sprzedaży zawartej na
giełdzie, nie jest dwustronną czynnością prawną, podobnie jak np. akcja czy
obligacja, które również mogą być przedmiotem sprzedaży giełdowej. Usta-
wowe ujęcie praw pochodnych jednoznacznie nasuwa wniosek, że są to

30 M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 72; tenże, Prawo o publicznym obrocie..., s. 109.
31 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 109.
32 L. Koziorowski, Pojęcie kontraktu opcyjnego i opcji w prawie polskim, RP 1999, nr 6,

s. 79. Por. także P. Sokal, Definicja i znaczenie..., s. 77.
33 A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe..., s. 176.
34 A. Chłopecki, tamże, s. 144.
35 M. Romanowski, Charakter prawny kontraktu opcyjnego, PPH 1999, nr 5, s. 25. Na tle

prawa francuskiego i niemieckiego zob. M. J. Golecki, Charakter prawny opcji giełdowej na tle
prawa angielskiego, francuskiego i niemieckiego, KPP 2004, z. 2, s. 555 oraz 562.

36 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 95. Na tle prawa francuskiego zob.
M. J. Golecki, dz. cyt., s. 557.

37 A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe..., s. 142–176.
38 M. Romanowski, Charakter prawny kontraktu..., s. 25; L. Koziorowski, Umowa opcji kupna

lub sprzedaży jako gra lub zakład, PPH 1996, nr 5, s. 13; G. Wiaderek, Umowa opcyjna
– konstrukcja prawna, Glosa 1993, nr 3, s. 17; J. T. Miller, Opcje walutowe jako gra i zakład
wzajemny, PPH 1998, nr 7, s. 38 i nast.

39 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 109.
40 L. Koziorowski, Pojęcie kontraktu opcyjnego..., s. 83.
41 Zob. M. Gutowski, dz. cyt., s. 24 i nast.
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„prawa majątkowe”, nie zaś czynności prawne (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e u.o.i.f.,
art. 3 pkt 1 lit. b u.o.i.f. (dawniej art. 3 ust. 3 p.o.p.w.) oraz art. 2 pkt 2
u.g.t.). Traktowanie prawa pochodnego jako dwustronnej czynności prawnej
deformuje charakter prawny umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.

Warto podkreślić, że źródła nieporozumień jurydycznych mają podłoże
lingwistyczne, o czym świadczy m.in. sformułowanie przepisu art. 3 ust. 3
p.o.p.w. Prawo majątkowe zostało potraktowane przez ustawodawcę jako
czynność prawna (kontrakt). Doktryna common law terminem „contract” okre-
śla zarówno przedmiot świadczenia, jak i czynność prawną przewidującą to
świadczenie42. Utożsamianie przedmiotu świadczenia wynikającego z umowy
sprzedaży oraz umowy sprzedaży (na tle tzw. kontraktów futures oraz kon-
traktów opcyjnych) jest uzasadnione głównie ze względu na tradycję języ-
kową utrwaloną w praktyce giełdowej43 oraz w nauce ekonomii, zarządzania
i finansów44. Zawarcie umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na prawo
pochodne częstokroć jest określane jako nabycie bądź zbycie kontraktu. Takie
niejednoznaczne sformułowania trafnie kwestionowano w doktrynie45.

Przede wszystkim w wyniku zawarcia na giełdzie umowy sprzedaży opie-
wającej na prawo pochodne nie powstają roszczenia o spełnienie świadczenia
bezpośrednio pomiędzy stronami tej umowy46. Z tego powodu nie zasługują
na aprobatę koncepcje objaśniające istotę praw pochodnych, przewidujące
obowiązek świadczenia stron umowy sprzedaży giełdowej bezpośrednio wzglę-
dem siebie. Już na tej podstawie należy przyjąć tezę, że prawo pochodne
jako przedmiot umowy sprzedaży nie jest dwustronną czynnością prawną.

Oprócz tego nie zasługują na aprobatę koncepcje objaśniające istotę
praw pochodnych, przewidujące przyznanie uprawnienia kształtującego stro-
nie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie (nabywcy bądź zbywcy prawa
pochodnego). Uprawnienie kształtujące, jako element treści prawa pochod-
nego, miałoby polegać na możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży gieł-
dowej w określonym terminie i za wynagrodzeniem. Tymczasem, co jest
właściwie oczywiste, uprawnienie kształtujące wykonywane względem dru-
giej strony czynności prawnej może być elementem treści czynności prawnej

42 Zob. A. R. Henshaw, Derivatives litigation issues [w:] Derivative Investment Law,
red. E. J. Swan, London 1995, s. 154.

43 Por. np. ujęcie A. Sopoćko, Giełda papierów wartościowych, Warszawa 1993, s. 109.
44 Na co trafnie zwraca uwagę M. J. Golecki (dz. cyt., s. 537 oraz 568) oraz A. Chłopecki

(Publiczny obrót..., s. 42).
45 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 147.
46 Zob. rozdział XI.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l240 Umowa o pośrednictwo giełdowe

(np. umowy sprzedaży), a nie elementem przedmiotu świadczenia wynikają-
cego z tej czynności prawnej (np. prawa pochodnego).

Ponadto pojawiają się wątpliwości co do tego, w stosunku do jakiej
osoby strona umowy sprzedaży opiewającej na prawo pochodne wykonywa
uprawnienie kształtujące, przyznane jej – ewentualnie – w treści prawa
pochodnego. Określenie uprawnienia kształtującego mianem „opcji” nie
wpływa na zmianę reguły, że w wyniku wykonania takiego uprawnienia
kształtującego („skorzystania z opcji”) powinno dojść do zmiany sytuacji
prawnej osoby, która jest związana skutkami wykonania uprawnienia kształ-
tującego (skutkami „skorzystania z opcji”). Wykonywanie uprawnień kształ-
tujących uzyskuje sens jurydyczny dopiero w sytuacji, gdy dwie osoby po-
zostają względem siebie w takim stosunku, że wykonanie uprawnienia kształ-
tującego przez jednego kontrahenta wywiera wpływ na sytuację prawną
drugiego kontrahenta. Powstanie takiej zależności może być wynikiem za-
warcia umowy dwustronnie zobowiązującej. Tymczasem w wyniku zawar-
cia na giełdzie umowy sprzedaży opiewającej na prawo pochodne nie
powstają roszczenia o spełnienie świadczenia bezpośrednio pomiędzy stro-
nami tej umowy. Natomiast giełdowa izba rozliczeniowa nie jest stroną umo-
wy sprzedaży zawartej na giełdzie. Dlatego nie zasługuje na uznanie opinia,
iż strony umowy sprzedaży giełdowej wykonywają uprawnienia kształtujące
względem izby rozliczeniowej.

Ponadto strony umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na giełdowe
prawo pochodne nie zaciągają względem siebie zobowiązania, którego skutki
miałyby nadejść dopiero wraz ze ziszczeniem się zdarzenia niepewnego
w przyszłości. Giełdowe prawo pochodne istnieje niewątpliwie i bezwarun-
kowo w majątku strony umowy sprzedaży zawartej na giełdzie, przy czym
wchodzi do majątku strony umowy sprzedaży giełdowej w konsekwencji
zawarcia tej umowy, wykonywanej przez wpis na rachunek. Koncepcje dok-
trynalne, uwzględniające zastrzeżenie warunku jako elementu treści prawa
pochodnego, nie tłumaczą istoty prawnej przedmiotu umowy sprzedaży gieł-
dowej (prawa pochodnego), gdyż warunek jest zastrzeżeniem umownym do
czynności prawnej (art. 89 k.c.), nie zaś do przedmiotu świadczenia wynika-
jącego z czynności prawnej.

Giełdowe prawo pochodne jako przedmiot umowy sprzedaży giełdowej
nie wykazuje także cech prawnych umów gry bądź zakładu. Przedmiot świad-
czenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie nie może mieć
bowiem „charakteru losowego”. Trudno sobie wyobrazić „losowy charakter”
waloru giełdowego. Również umowa sprzedaży giełdowej opiewająca na pra-
wo pochodne nie jest umową gry lub zakładu (niezależnie od unormowania
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art. 19 ust. 2 u.o.i.f. oraz art. 10 u.g.t.)47. Przedmiot oraz rodzaj świadcze-
nia, którego może domagać się wierzyciel, bądź też które powinien spełnić
dłużnik, jest znany już w chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie48.
Jedynie gospodarcze konsekwencje umowy sprzedaży opiewającej na prawo
pochodne nie są znane w chwili jej zawarcia. Czynnik losowy w kontrakto-
waniu giełdowym nie dotyczy powstania obowiązku spełnienia świadczenia
wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na prawo pochodne,
lecz gospodarczych skutków zawarcia takiej umowy. Aspekt losowy wiąże się
z ujemnymi konsekwencjami (gospodarczym ryzykiem) niepomyślnego
– ewentualnie – prowadzenia spraw giełdowych (strata).

4. Treść prawa podmiotowego
wpisanego na rachunek rozliczeniowy

A. Znaczenie standardu prawa pochodnego

Dotychczasowe rozważania upoważniają do sformułowania konkluzji, że
giełdowe prawo pochodne (derywat) jest – podobnie jak inne walory giełdowe
– prawem podmiotowym wpisanym na rachunek rozliczeniowy. Należy za-
tem określić treść tego prawa podmiotowego. W związku z tym wyłania się
kwestia określenia jurydycznej roli tzw. standardu prawa pochodnego (stan-
dardu instrumentów pochodnych49; warunków obrotu50). Znaczenie jurydyczne
standardu prawa pochodnego obejmuje przynajmniej dwie płaszczyzny.

Po pierwsze, prawo pochodne, podobnie jak inne walory giełdowe, po-
wstaje w wyniku aktualizowania się skutków zdarzenia prawnego. Standard
prawa pochodnego stanowi materialnoprawną podstawę kreacji tego waloru.
Określenie standardu w uchwale organu giełdy, poświeconej dopuszczeniu

47 Por. na tym tle A. Zwolińska-Doboszyńska, Ustawa o giełdach towarowych, PPW 2001,
nr 4, s. 30; A. Janiak, Charakter prawny kontraktów terminowych i opcyjnych nierzeczywistych,
PPH 2002, nr 9, s. 33. Zob. także na tle pozagiełdowych umów terminowych wyrok SN z dnia
9 lipca 2004 roku, II CK 460/03, OSNC 2005, z. 4, poz. 72.

48 Por. Z. Radwański [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk–Łódź 1981, s. 373; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 134.

49 Zob. przepis § 46 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, tekst ujed-
nolicony według stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2007 roku.

50 Zob. przepis § 9 rozporządzenia MF z dnia 11 października 2005 roku w sprawie
dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na
rynku regulowanym (Dz. U. Nr 205, poz. 1699) oraz przepis § 8 rozporządzenia RM z dnia
22 stycznia 2002 roku w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu
giełdowego praw majątkowych (Dz. U. Nr 10, poz. 93).
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prawa pochodnego do obrotu giełdowego, jest jedną z przesłanek dokonania
przez izbę rozliczeniową kreacyjnego wpisu na rachunek rozliczeniowy.
Uchwałę organu giełdy należy traktować jako jedną z przesłanek wymaganych
do powstania więzi pomiędzy prawem podmiotowym a wpisem na rachunek.
Brak podstawy dokonania takiego wpisu kreacyjnego (prawotworzącego),
w postaci braku ważnej uchwały w sprawie wprowadzenia prawa pochodnego
do obrotu, pociąga za sobą wadliwe wykreowanie tego waloru.

Po drugie, znaczenie standardu prawa pochodnego polega na tym, że
standard określa treść prawa pochodnego (prawa podmiotowego wpisanego
na rachunek na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 u.o.i.f.). W piśmiennictwie
pojawił się pogląd, iż znaczenie standardu jest ograniczone do funkcji infor-
macyjnej51. Prezentowane zapatrywanie nie zasługuje na aprobatę, ponieważ
wszystkie etapy kreowania prawa pochodnego, prowadzące do jego powstania,
mają charakter konstytutywny dla waloru giełdowego, gdyż kształtują jego
treść52, wyobrażoną przez treść wpisu na rachunek. Rozbieżna treść standardu
oraz treści wpisu prawotworzącego miałaby ten skutek, że prawo pochodne
nie powstanie (zgodnie z podstawą dokonania wpisu), gdyż uchwała w spra-
wie wprowadzenia prawa pochodnego do obrotu nie została wykonana prawi-
dłowo. Z tego względu zaakceptowany w drodze stosownej uchwały stan-
dard odgrywa pierwszoplanową rolę jako źródło treści giełdowego prawa
pochodnego (prawa podmiotowego wpisanego na rachunek).

B. Substrat prawa pochodnego

Normatywne ujęcie praw pochodnych eksponuje m.in. zależność pomię-
dzy ceną (kursem) prawa podmiotowego oraz wartością określonych dóbr,
które stanowią tzw. bazę prawa pochodnego. Bazę prawa pochodnego moż-
na również określić jako instrument bazowy53, prawo podstawowe54 albo jako
substrat prawa pochodnego. Rodzaj substratu prawa pochodnego stanowi
główne kryterium gospodarczych klasyfikacji omawianych walorów giełdowych
(np. prawa pochodne udziałowe, indeksowe, towarowe, walutowe, procento-
we). Katalog substratów prawa pochodnego jest otwarty i w praktyce nieus-
tannie poszerza się, pod wpływem gospodarczych oczekiwań uczestników

51 Por. A. Chłopecki, Opcje i transakcje..., s. 241.
52 Por. np. D. Bliźniak, L. Gontarski, Giełda towarowa, Kraków 1998, s. 76; L. Sobolewski

[w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 143.
53 L. Sobolewski, tamże, s. 142.
54 M. J. Golecki, dz. cyt., s. 535.
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giełdowych stosunków obligacyjnych. Natomiast regulacje normatywne prze-
widują ograniczenia w tym zakresie55.

Prawo podmiotowe wpisane na rachunek na podstawie przepisu art. 7
ust. 1 u.o.i.f. obejmuje roszczenie o spełnienie świadczenia, któremu odpo-
wiada obowiązek spełnienia świadczenia. Przedmiot świadczenia jest zróżni-
cowany. Decydujący wpływ na rodzaj świadczenia wynikającego z umowy
sprzedaży giełdowej opiewającej na prawo pochodne mają charakterystyczne
cechy jurydyczne substratu prawa pochodnego. Określenie charakterystycz-
nych cech jurydycznych substratu prawa pochodnego jest podstawą dychoto-
micznego podziału tych walorów giełdowych.

Substrat prawa pochodnego określony w standardzie może być przed-
miotem świadczenia w ramach umowy sprzedaży (np. rzecz, energia, akcja,
cena) albo innej umowy zobowiązującej (np. kurs waluty, stopa procentowa,
kurtaż ubezpieczyciela, fracht przewoźnika morskiego). Do tej grupy należy
zaliczyć również takie substraty, które mogą być wprawdzie przedmiotem
świadczenia, ale z uwagi na utrudnienia praktyczne takie świadczenie jest
pozbawione gospodarczego uzasadnienia (np. indeks giełdowy)56. W omawia-
nych przypadkach można mówić o materialnym substracie prawa pochodnego.

Oprócz tego substrat prawa pochodnego może być obiektem niemate-
rialnym (np. miernik i limit wielkości produkcji lub wielkości zanieczyszczeń,
stawka inflacji, warunki klimatyczne57). W tych przypadkach można mówić
o „syntetycznym” (synthetische Handelsobjekt)58 bądź „abstrakcyjnym”59 sub-
stracie prawa pochodnego.

C. Substrat prawa pochodnego
a rodzaj świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży
opiewającej na prawo pochodne

W związku z różnymi właściwościami prawnymi substratów praw po-
chodnych wyłania się zagadnienie jurydycznych zależności pomiędzy właści-

55 Zob. np. przepis § 2 pkt 8 rozporządzenia RM z dnia 22 stycznia 2002 roku w sprawie
szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych (Dz. U.
2002, Nr 10, poz. 93). Por. w prawie niemieckim J. Baur, dz. cyt., s. 533.

56 Por. W. Małecki, Terminowe rynki finansowe, Warszawa 1992, s. 31.
57 Przykład intensywności opadów śniegu podaje J. C. Hull, Options, futures and other

derivatives, Toronto 2000, s. 1. Szeroko także T. Nieborak, dz. cyt., s. 59. Zob. również przepis
art. 3 pkt 28a u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku.

58 Zob. J. Baur, dz. cyt., s. 501.
59 A. Sopoćko, dz. cyt., s. 108.
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wościami substratu prawa pochodnego a rodzajem świadczenia wynikające-
go z umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na prawo pochodne.

Właściwości substratu prawa pochodnego decydują o przedmiocie świad-
czenia, jakie strona umowy sprzedaży opiewającej na prawo pochodne po-
winna spełnić, bądź też jakiego może domagać się, zgodnie z treścią prawa
podmiotowego wpisanego na rachunek rozliczeniowy. Z tego względu zapre-
zentowany dychotomiczny podział rodzajów substratów prawa pochodnego
(materialne i niematerialne) ma istotne znaczenie. Rodzaj substratu określo-
nego w standardzie stanowi bowiem kryterium wyodrębnienia typowych
rodzajów umów sprzedaży opiewających na prawo pochodne, ze względu na
rodzaj świadczenia wynikającego z takiej umowy. Rodzaj substratu prawa
pochodnego wpływa na treść wierzytelności (długu) podmiotu prawa wpisa-
nego na rachunek walorów giełdowych, po zawarciu umowy sprzedaży opie-
wającej na prawo pochodne. Osoba uprawniona (albo zobowiązana) z takie-
go waloru (podmiot prawa wpisanego na rachunek) powinna spełnić świad-
czenie określone w standardzie prawa pochodnego, przy czym może to być
świadczenie dwojakiego rodzaju.

Świadczenie pierwszego rodzaju polega na tym, że strona umowy sprze-
daży giełdowej opiewającej na prawo pochodne może żądać świadczenia
wynikającego z umowy zobowiązującej, której przedmiotem jest substrat
prawa pochodnego albo jest zobowiązana takie świadczenie spełnić (np. wy-
dać albo odebrać rzecz bądź energię, zapłacić albo otrzymać określoną cenę
sprzedaży, zbyć albo nabyć walutę po określonym kursie).

Świadczenie drugiego rodzaju polega na tym, że strona umowy sprzeda-
ży giełdowej opiewającej na prawo pochodne może żądać zapłaty sumy pie-
niężnej, tytułem różnicy cen substratu, obliczonej z uwzględnieniem dwóch
punktów czasowych albo jest zobowiązana do zapłaty takiej sumy. Różnicę cen
ustala się przez porównanie ceny z chwili zawarcia umowy sprzedaży opiewa-
jącej na prawo pochodne oraz ceny z chwili wygaśnięcia prawa pochodnego.

Prezentowana charakterystyka rodzajów świadczeń określonych w stan-
dardzie prawa pochodnego jest podstawą wyodrębnienia dwóch zasadniczych
rodzajów umów sprzedaży giełdowej, a mianowicie tzw. umów sprzedaży
rzeczywistych („gotówkowych”, „kasowych”; Kassageschäft, Effektivgeschäft)
oraz tzw. umów sprzedaży nierzeczywistych (umów o zapłatę różnicy cen,
bądź – w ujęciu alternatywnym – umów o zapłatę różnicy kursów; Differenz-
geschäft, Prämiengeschäft)60.

60 Zob. wyrok SN z dnia 9 lipca 2004 roku, II CK 460/03, OSNC 2005, z. 4, poz. 72. Por.
także U. Brink, H.-P. Scheerer, dz. cyt., s. 239 i nast.; K. J. Hartung, Das Wertpapieroption-
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W pierwszej grupie znajdują się zwłaszcza umowy natychmiastowe typu
spot oraz umowy terminowe typu forward61. W drugiej grupie, denomino-
wanej jako giełdowe umowy terminowe (Börsentermingeschäft62, börsenmäßig
Zeitgeschäft63), plasują się w szczególności umowy sprzedaży opiewające na
walor giełdowy określany mianem kontraktu terminowego typu futures oraz
opiewające na walor giełdowy określany mianem opcji.

Standard prawa pochodnego może przewidywać, że zobowiązanie pod-
miotu prawa wpisanego na rachunek obejmuje wyłącznie obowiązek speł-
nienia świadczenia drugiego rodzaju (np. w przypadku umowy sprzedaży
opiewającej na futures bądź opcje) albo obowiązek spełnienia świadczenia
drugiego rodzaju będzie występował jednocześnie z obowiązkiem spełnienia
świadczenia pierwszego rodzaju (sytuacja podobna do uregulowanej w prze-
pisie art. 365 § 1 k.c.). Ten drugi przypadek obejmuje umowy o zapłatę
różnicy cen, które uwzględniają obowiązek odebrania (wydania) substratu
prawa pochodnego po wygaśnięciu prawa podmiotowego wpisanego na
rachunek. Można powiedzieć, że w takim przypadku umowa sprzedaży
giełdowej opiewająca na walor typu futures bądź opcję „przekształca się”
w umowę rzeczywistą typu spot (natychmiastową). Prezentowana konstruk-
cja „przekształcenia” polega na tym, że w wyniku wygaśnięcia prawa pod-
miotowego wpisanego na rachunek rozliczeniowy strona umowy sprzedaży
jest zobowiązana spełnić (albo przyjąć) świadczenie bazowe zamiast świad-
czenia pieniężnego (wydać albo objąć substrat prawa pochodnego, np. rzecz
albo energię; zbyć albo nabyć walutę po określonym kursie). Aktualizuje się
więc obowiązek wynikający z umowy typu spot64, ponieważ dochodzi do
zmiany przedmiotu świadczenia, którego może żądać wierzyciel (albo które
powinien spełnić dłużnik). Dłużnik spełnia świadczenie bazowe z reguły
względem izby rozliczeniowej (albo instytucji pełniącej podobną rolę), z uwagi
na brak wiedzy o osobie wierzyciela synallagmatycznego65.

geschäft in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1999, s. 31; S. Kümpel, Bank- und Kapital-
marktrecht, Köln 1995, s. 1034; tenże, Börsenrecht..., s. 99 i nast. oraz 133 i nast. Niektóre
skutki dychotomii prezentuje U. Florian, dz. cyt., s. 114.

61 Por. D. Bliźniak, L. Gontarski, dz. cyt., s. 38 i nast.; M. A. Jerzak, dz. cyt., s. 44 i nast.;
M. Drewiński, Giełdy towarowe, Warszawa 1997, s. 72.

62 Doktryna niemiecka zwraca uwagę na brak definicji ustawowej tego pojęcia. Zob. np.
U. Paus, dz. cyt., s. 86; R. Rosset, dz. cyt., s. 575. Szeroko J. Kienle [w:] Bankrechts – Handbuch,
Band III, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte, H.-J. Lwowsky, München 2001, s. 3358 i nast.

63 U. Paus, dz. cyt., s. 129.
64 Por. M. Drewiński, dz. cyt., s. 71 oraz 75; D. Bliźniak, L. Gontarski, dz. cyt., s. 104.
65 Por. także A. Sopoćko, dz. cyt., s. 110 i nast.
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D. Odpłatność umowy sprzedaży giełdowej
opiewającej na prawo pochodne

Traktowanie prawa podmiotowego wpisanego na rachunek rozlicze-
niowy jako przedmiotu umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na prawo
pochodne nasuwa kwestię drugiego świadczenia wynikającego z takiej
umowy sprzedaży (świadczenia ekwiwalentnego). Umowa sprzedaży
zawarta na giełdzie jest bowiem odpłatna także wtedy, gdy opiewa na
prawo pochodne. Podmiot prawa nabytego wskutek umowy sprzedaży jest
jednocześnie dłużnikiem w zakresie drugiego świadczenia wynikającego
z tej umowy.

Zawarcie umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na prawo pochodne
wymaga utrzymywania tzw. depozytu zabezpieczającego („gwarancyjnego”),
który z punktu widzenia stron umowy jest świadczeniem ekwiwalentnym
(w przypadku opcji tzw. premia). Depozyt zabezpieczający zazwyczaj ma
charakter pieniężny, chociaż występują odstępstwa od tej reguły66. Z punktu
widzenia izby rozliczeniowej depozyt stanowi pokrycie rozliczeniowe i dlatego
wnosi się je w takim samym trybie, jak pokrycie zawarcia umowy sprzeda-
ży opiewającej na inny walor giełdowy niż prawo pochodne (na żądanie
izby, z reguły przed złożeniem oferty zawarcia umowy na giełdzie przez
członka giełdy).

Strona umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na prawo pochodne
przez czas utrzymywania się przy nabytym prawie podmiotowym (wierzytel-
ności bądź długu) jest zobowiązana utrzymywać zabezpieczenie na poziomie
określonym w standardzie prawa pochodnego. Kwota depozytu zabezpiecza-
jącego jest z założenia niska67 i wynosi kilka procent wartości kursowej prawa
pochodnego ogłoszonej w cedule. Niska kwota depozytu jest podstawowym
założeniem gospodarczego wykorzystania giełdowych umów zabezpieczają-
cych przed skutkami zmian cen określonych dóbr (hedging), a także umo-
żliwia osiąganie stosunkowo wysokiego zarobku przy „zaangażowaniu” rela-
tywnie niskich środków własnych, ze względu na efekt dźwigni finansowej
(efekt lewarowania, leverage, Hebelwirkung).

66 Zob. M. Kamiński, Wypracowanie zagadnień prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dla
obrotu kontraktami terminowymi [w:] Kompendium wiedzy na temat tworzenia się rynków
terminowych w Polsce, Poznań 1997, s. 80.

67 Por. M. Drab, D. Sowińska-Kobelak, Papiery wartościowe i prawa pochodne. Aspekty prawne
i rachunkowe, Warszawa 2001, s. 119.
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E. Ekspiracja giełdowego prawa pochodnego

Charakterystycznym elementem konstrukcji prawnej giełdowego prawa
pochodnego jest ograniczony w czasie byt prawa podmiotowego wpisanego
na rachunek rozliczeniowy. W wyniku nadejścia skutków określonych zdarzeń
prawnych, wyszczególnionych w standardzie prawa pochodnego, dochodzi do
wygaśnięcia prawa podmiotowego wpisanego na rachunek, co pociąga za sobą
dodatkowe konsekwencje prawne. Jak się wydaje, jest to najważniejsza ce-
cha wyróżniająca giełdowe prawa pochodne na tle większości giełdowych
walorów zdematerializowanych68. Należy zatem scharakteryzować katalog
zdarzeń, których nadejście powoduje wygaśnięcie prawa pochodnego.
W praktyce można wyodrębnić trzy rodzaje zdarzeń prawnych pociągających
za sobą wygaśnięcie giełdowego prawa pochodnego.

Pierwszym zdarzeniem powodującym wygaśnięcie prawa pochodnego
jest nadejście terminu określonego w standardzie. W praktyce chodzi o tzw.
„termin ważności” („termin wykonania”) prawa pochodnego69.

Drugim zdarzeniem jest dokonanie określonej czynności prawnej przez
podmiot prawa wpisanego na rachunek (stronę umowy sprzedaży opiewa-
jącej na prawo pochodne). Czynnością prawną, w efekcie dokonania której
prawo podmiotowe wygasa, jest zawarcie umowy sprzedaży opiewającej na
to samo prawo pochodne (ten sam standard), lecz przeciwnie ukierunkowanej
– z punktu widzenia skutku rozporządzającego (Gegengeschäft70, gegenläufiges
Geschäft71, Glattstellunggeschäft72). W prawie polskim nie pojawiło się jak dotąd
oryginalne określenie takiej czynności. Pojęcie „umowy przeciwnej”73, czy też
„transakcji odwrotnej”74 ma wydźwięk gospodarczy (z punktu widzenia skut-
ku rozporządzającego) i jest charakterystyczne dla obrotu prawami pochod-
nymi, podobnie jak sformułowanie „zamknięcie pozycji”75.

„Przeciwna” umowa sprzedaży uzyskuje sens prawny w kontekście
wcześniej zawartej („pierwotnej”) umowy sprzedaży opiewającej na prawo

68 Innym przykładem waloru giełdowego który wygasa jest obligacja.
69 W przypadku obligacji chodzi o termin wykupu.
70 J. Baur, dz. cyt., s. 534 i nast.; T. Müller-Deku, Daytrading zwischen Termin- und Differenz-

einwand, WM 2000, nr 21, s. 1031; K. J. Hopt, dz. cyt., s. 1922.
71 G. Heeb, Börsentermingeschaftsfahigkeit und Aufklärunspflichten, Stuttgart 1994, s. 128.
72 U. Paus, dz. cyt., s. 171; R. Rosset, dz. cyt., s. 580.
73 Por. A. Sopoćko, dz. cyt., s. 111.
74 Por. M. Drewiński, dz. cyt., s. 71; D. Bliźniak, L. Gontarski, dz. cyt., s. 40.
75 Por. L. Koziorowski, Pojęcie kontraktu opcyjnego..., s. 85.
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pochodne. Następstwa prawne zawarcia „przeciwnej” umowy sprzedaży na
giełdzie nie odbiegają jednak od skutków zawarcia „pierwotnej” (wcześniej
zawartej) umowy sprzedaży giełdowej, jako umowy zobowiązującej do roz-
porządzenia. Jeżeli „umowa przeciwna” obejmuje nabycie, to majątek nabywcy
powiększa się (o wierzytelność albo o dług). Jeżeli „umowa przeciwna” obej-
muje zbycie, to majątek zbywcy zmniejsza się (o wierzytelność albo o dług).
Gospodarczy efekt zawarcia „umowy przeciwnej” pod pewnymi względami
przypomina skutki prawne potrącenia wierzytelności tych samych wysokości
(art. 498 § 2 k.c.). Prawo podmiotowe nabyte na podstawie „pierwotnie”
zawartej umowy sprzedaży giełdowej wygasa w wyniku jego zbycia w ramach
„umowy przeciwnej”. Analogicznie, prawo podmiotowe zbyte na podstawie
„pierwotnie” zawartej umowy sprzedaży giełdowej wygasa w wyniku jego
nabycia w ramach „umowy przeciwnej”. Z tego względu w piśmiennictwie
występuje również określenie „transakcja kompensacyjna”76. Prościej jednak
mówić, że w wyniku zawarcia umowy „pierwotnej” strona umowy nabywa
prawo podmiotowe, zaś w efekcie zawarcia umowy „przeciwnej” traci to
prawo podmiotowe. Umowa „przeciwna” nie stanowi więc actus contrarius
w stosunku do umowy „pierwotnej”. Zawarcie umowy „przeciwnej” nie
niweczy rozporządzających skutków zawarcia umowy „pierwotnej”, ma skutek
ex nunc i nie rodzi obowiązku zwrotu uzyskanych świadczeń.

Trzecim zdarzeniem powodującym wygaśnięcie prawa pochodnego jest
nieuzupełnienie depozytu zabezpieczającego (gwarancyjnego). Wysokość de-
pozytu jest na bieżąco (w trakcie sesji giełdowej) monitorowana przez izbę
rozliczeniową (art. 59 ust. 1 u.o.i.f., dawniej art. 137 ust. 1 p.o.p.w.).
W wyniku wahań kursu prawa pochodnego zmienia się też poziom wymaga-
nego depozytu. Jeżeli stosunek wartości depozytu do wartości prawa pochod-
nego spadnie poniżej poziomu minimalnego określonego w standardzie, to
izba żąda uzupełnienia tego zabezpieczenia.

F. Podstawowe konsekwencje wygaśnięcia prawa pochodnego

Charakterystyczne skutki nadejścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie
prawa podmiotowego wpisanego na rachunek rozliczeniowy walorów giełdo-
wych decydują o istocie jurydycznej umowy sprzedaży giełdowej opiewającej
na prawo pochodne. Przede wszystkim następstwa nadejścia zdarzenia powo-
dującego wygaśnięcie prawa pochodnego kształtują umowę sprzedaży opiewa-
jącą na prawo pochodne jako tzw. umowę o zapłatę różnicy cen (kursów).

76 A. Sopoćko, dz. cyt., s. 119.
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Nadejście zdarzenia istotnego dla bytu prawa podmiotowego wpisanego
na rachunek rozliczeniowy pociąga za sobą skutki określone w standardzie
prawa pochodnego. Prawo podmiotowe (wierzytelność albo dług) wygasa
i ulega umorzeniu przez wpis na rachunek walorów giełdowych. Równolegle
z tym, przez wpis na rachunek pieniężny, aktualizują się skutki spełnienia
drugiego świadczenia (ekwiwalentnego) wynikającego z umowy sprzedaży
giełdowej. W ten sposób stronie umowy sprzedaży opiewającej na prawo
pochodne, która traci status podmiotu prawa wpisanego na rachunek walo-
rów giełdowych, płacona jest różnica kursów. Może być ona dodatnia (zysk)
albo ujemna (strata), a zupełnie wyjątkowo skutki zapłaty różnicy kursów
mogą okazać się obojętne w sferze majątkowej (status quo).

5. Główne kierunki wykorzystania praw pochodnych
w praktyce obrotu giełdowego

Zawarcie umowy sprzedaży opiewającej na prawo pochodne w prakty-
ce giełdowej jest określane jako tzw. „zajęcie („otwarcie”, „zamknięcie”)
pozycji”77. Pobudka zawarcia umowy sprzedaży opiewającej na prawo po-
chodne kształtuje się pod wpływem prognozy skutków zjawisk gospodarczych,
istotnych dla oceny aktualnego i spodziewanego w przyszłości poziomu cen
(kursu) substratu prawa pochodnego oraz treści prawa podmiotowego wpisa-
nego na rachunek rozliczeniowy78. Przed osobą zainteresowaną zawarciem
umowy sprzedaży opiewającej na prawo pochodne otwiera się kilka typo-
wych możliwości79, ze względu na charakterystyczne cechy jurydyczne takie-

77 Por. szeroko np. A. Sopoćko, dz. cyt., s. 111 i nast.
78 Zob. także W. Małecki, Terminowe rynki finansowe..., s. 20 i nast.; M. Drewiński, dz. cyt.,

s. 73 i nast. oraz 142 i nast.; B. Urbaniak, Strategie i zarządzanie ryzykiem na rynkach termi-
nowych [w:] Kompendium wiedzy na temat tworzenia się rynków terminowych w Polsce, Poznań
1997, s. 13 i nast.

79 Zob. W. Małecki, dz. cyt., s. 60–61; tenże, Terminowe rynki finansowe w krajach kapita-
listycznych, Warszawa 1987, s. 7 i nast.; tenże, Opcyjne transakcje finansowe w krajach kapita-
listycznych, Warszawa 1987, s. 12 i nast.; M. A. Jerzak, dz. cyt., s. 67; D. Bliźniak, L. Gontarski,
dz. cyt., s. 79 i nast.; M. Bitz, Rynek usług finansowych, t. II, Warszawa 1993, s. 63 i nast.;
R. Buhlmann, dz. cyt., s. 202; J. Baur, dz. cyt., s. 506 i nast.; A. Słojewska, T. Świderek,
Jak daleko nam do Chicago, Rzeczpospolita nr 251 z dnia 26–27 października 1996 roku;
M. Lasek, Giełdy towarowe, GnG 1995, nr 3, s. 13–14; E. Pietrzak, Międzynarodowy rynek opcji
walutowych, BiK 1986, nr 3, s. 33 i nast.; P. Cygański, Kontrakty futures a opcje, GnG 1995,
nr 5, s. 20 i nast.; M. Gutowski, dz. cyt., s. 18 i nast.
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go waloru giełdowego (prawa podmiotowego wpisanego na rachunek rozli-
czeniowy).

Po pierwsze, w wyniku zawarcia umowy sprzedaży giełdowej opie-
wającej na prawo pochodne majątek strony powiększa się o prawo pod-
miotowe, które upoważnia ją do zbycia substratu (tzw. otwarcie pozycji
zbycia, np. nabycie opcji sprzedaży – put option, zbycie kontraktu futures
– pozycja krótka).

Po drugie, w wyniku zawarcia umowy sprzedaży giełdowej opiewającej
na prawo pochodne majątek strony powiększa się o prawo podmiotowe, które
upoważnia ją do nabycia substratu (tzw. otwarcie pozycji nabycia, np. nabycie
opcji zakupu – call option, nabycie kontraktu futures – pozycja długa).

Po trzecie, w wyniku zawarcia umowy sprzedaży giełdowej opiewającej
na prawo pochodne majątek strony ulega zmniejszeniu o prawo podmiotowe,
które upoważnia ją do zbycia substratu (tzw. zamknięcie pozycji zbycia,
np. zbycie opcji sprzedaży).

Po czwarte, w wyniku zawarcia umowy sprzedaży giełdowej opiewającej
na prawo pochodne majątek strony ulega zmniejszeniu o prawo podmiotowe,
które upoważnia ją do nabycia substratu (tzw. zamknięcie pozycji nabycia,
np. zbycie opcji zakupu).

Strona umowy sprzedaży opiewającej na prawo pochodne, pod wpły-
wem znanych sobie pobudek, może utrzymywać się przy prawie podmioto-
wym wpisanym na rachunek walorów giełdowych i oczekiwać, aż ulegnie
ono umorzeniu (wygaśnie) wraz z nadejściem terminu albo spowodować
wcześniejsze umorzenie przez zawarcie „przeciwnej” umowy sprzedaży, albo
też nie uzupełnić depozytu na żądanie izby rozliczeniowej.

Wraz z nadejściem zdarzenia, które pociąga za sobą wygaśnięcie prawa
podmiotowego wpisanego na rachunek dochodzi do zapłaty różnicy kursów
w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego sensu stricto. W ten sposób strona
umowy sprzedaży giełdowej osiąga gospodarczy cel zawarcia umowy sprze-
daży opiewającej na prawo pochodne. Jeżeli w chwili wygaśnięcia prawa
pochodnego stosunek wartości wniesionego zabezpieczenia (depozytu) do war-
tości prawa pochodnego przewyższa określony poziom minimalny (zysk), to
strona umowy sprzedaży może skutecznie żądać od izby zwrotu nadwyżki
figurującej na jej rachunku rozliczeniowym. Jeżeli natomiast w chwili wyga-
śnięcia prawa pochodnego stosunek wartości depozytu do wartości prawa
pochodnego jest niższy, niż określony poziom minimalny (strata), to strona
umowy sprzedaży definitywnie traci zabezpieczenie (depozyt) wniesione przy
zawarciu umowy sprzedaży opiewającej na prawo pochodne oraz zabezpie-
czenie ewentualnie zapłacone (uzupełnione) na żądanie izby do chwili
wygaśnięcia prawa pochodnego.
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Rozdz ia ł  XIV

NABYCIE WALORU GIEŁDOWEGO
NA PODSTAWIE UMOWY SPRZEDAŻY GIEŁDOWEJ

1. Uwagi wstępne

Problematyka nabycia waloru na podstawie umowy sprzedaży zawartej
na giełdzie należy do najważniejszych zagadnień giełdowych stosunków
obligacyjnych. Rozwiązania ukształtowane w poszczególnych ustawodaw-
stwach nawiązują w tym zakresie do skutków umowy sprzedaży według
ogólnego ujęcia przewidzianego w kodyfikacjach. Z tego względu w wybra-
nych systemach prawnych można spotkać się z różnymi modelami transferu
waloru giełdowego. Prawo polskie przyjęło koncepcję podwójnego skutku
zobowiązująco-rozporządzającego umowy zobowiązującej do rozporządzenia,
co stanowi podstawę dociekań w zakresie skutków umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie.

W doktrynie prawa polskiego przeniesienie waloru giełdowego jest
rozpatrywane z dwóch punktów widzenia: z perspektywy umowy sprzedaży
giełdowej, jako skutek tej czynności prawnej oraz z perspektywy umowy
o pośrednictwo giełdowe, jako przesłanka przejścia na klienta tego, co pośre-
dnik uzyskał w stosunku zewnętrznym działając na podstawie dyspozycji
klienta. Przesłanki nabycia waloru giełdowego przez pośrednika w ramach
umowy sprzedaży giełdowej oraz przez klienta w ramach umowy o pośred-
nictwo giełdowe prezentują się odmiennie.

Przedmiotem aktualnych rozważań będą rozporządzające następstwa
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, natomiast przejście skutków umowy
sprzedaży na klienta, w ramach zastępstwa pośredniego (giełdowego), będzie
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rozpatrywane w kolejnych rozdziałach. Obie kwestie zasługują na wyodręb-
nione ujęcie. Treść umowy o pośrednictwo giełdowe nie określa bowiem
skutków czynności dokonanych przez pośrednika pro foro externo. Pośrednik
na podstawie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie zaciąga zobowiązanie
do rozporządzenia i zwalnia się z długu poprzez rozporządzenie składnikami
swojego majątku, bądź udostępnionego przez klienta, który udzielił dyspozycji.
Umowa sprzedaży giełdowej opiewająca na walor zdematerializowany stanowi
dla klienta res inter alios acta.

Problematykę nabycia waloru giełdowego na podstawie umowy sprze-
daży giełdowej można rozpatrywać kilku punków widzenia. Należy przede
wszystkim zaprezentować regulację prawną nabycia waloru giełdowego.
Zagadnienie prawnych podstaw przeniesienia waloru giełdowego stanowiło
kwestię sporną w doktrynie. Pojawia się też potrzeba przedstawienia głów-
nych tez dyskusji doktrynalnej na temat nabycia waloru giełdowego na pod-
stawie umowy sprzedaży giełdowej. Wyłania się także problem przesłanek
nabycia waloru giełdowego na podstawie tej czynności. Z uwagi na właści-
wości jurydyczne zdematerializowanego waloru giełdowego punktem od-
niesienia w prezentowanym zakresie jest regulacja prawna przeniesienia
wierzytelności. Wywody zostaną sfinalizowane próbą określenia uniwersal-
nych cech konstrukcyjnych transferu waloru giełdowego na podstawie
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie, z uwagi na zestawienie przesłanek
wymaganych do nabycia waloru przez członka giełdy (wierzyciela).

2. Podstawy prawne nabycia waloru giełdowego

Przepisy art. 7 ust. 2 u.o.i.f. oraz art. 2 pkt 3 u.g.t. nie określają
wyczerpująco konsekwencji prawnych zawarcia umowy sprzedaży na gieł-
dzie, co zasługuje na ocenę pozytywną. Skutki rozporządzające umowy
sprzedaży giełdowej zależą bowiem w pewnej mierze od właściwości jury-
dycznych przedmiotu umowy sprzedaży. Prezentowane regulacje stanowią
jedną z podstaw transferu walorów giełdowych w oparciu o umowę sprze-
daży zawartą na giełdzie. Z tego względu nie pojawiają się trudności
z określeniem skutków umów sprzedaży opiewających na różne walory gieł-
dowe, w tym także na towary giełdowe inne, niż prawo pochodne. Gieł-
dowe rozporządzenia energią oraz rzeczami ruchomymi na które wysta-
wiono dowód składowy także opierają się (częściowo) na unormowaniu
art. 2 pkt 3 u.g.t., aczkolwiek nie będą przedmiotem szczegółowych
rozważań.
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Aktualne ujęcie ustawowe umowy sprzedaży giełdowej, jako postaci
(typu) umowy sprzedaży, w znaczącym stopniu decyduje o ukształtowaniu
skutków rozporządzających tej czynności prawnej. Przeniesienie waloru
giełdowego pomiędzy stronami wymaga spełnienia przesłanek przeniesie-
nia własności bądź wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży. Walor
giełdowy zdematerializowany, jako prawo podmiotowe wpisane na rachu-
nek rozliczeniowy, jest prawem podmiotowym względnym1. Dlatego źró-
dłem prawa w zakresie przeniesienia tego typu waloru na podstawie umo-
wy sprzedaży giełdowej jest przepis art. 555 k.c. Określa on skutki sprze-
daży praw majątkowych w ten sposób, że odsyła do przepisów kodeksu
cywilnego o umowie sprzedaży (rzeczy). Regulacja prawna cyrkulacji zde-
materializowanych walorów giełdowych opiera się zatem na unormowaniu
skutków umowy sprzedaży (art. 535 k.c.), jednakże tylko w zakresie konsek-
wencji obligacyjnych. Następstwa rozporządzające umowy sprzedaży gieł-
dowej opiewającej na walor giełdowy są określone w ramach regulacji prze-
lewu wierzytelności, ponieważ giełdowe walory zdematerializowane, w tym
również prawa pochodne, nie wykazują właściwości prawnych rzeczy ru-
chomych. Właśnie dlatego przepis art. 155 k.c. nie znajduje zastosowania
w zakresie przenoszenia walorów giełdowych. W piśmiennictwie wyrażono
odmienne zapatrywanie2.

Należy zatem zastanowić się nad zakresem zastosowania przepisu
art. 510 k.c. w odniesieniu do przenoszenia walorów giełdowych na podsta-
wie umowy sprzedaży giełdowej. Umowa sprzedaży zawarta na giełdzie nie
wywołuje skutków określonych w przepisie art. 510 § 1 zdanie pierwsze k.c.
Katalog przesłanek przeniesienia prawa podmiotowego wpisanego na rachu-
nek rozliczeniowy w trybie umowy sprzedaży giełdowej jest bowiem zmody-
fikowany (wzbogacony) w porównaniu z kodeksowym ujęciem przeniesienia
wierzytelności. Zgodnie z ogólną regułą wierzytelność przechodzi (między
innymi) w wyniku umowy sprzedaży (art. 510 § 1 k.c.). Tymczasem do
nabycia prawa podmiotowego wpisanego na rachunek rozliczeniowy nie
wystarcza zawarcie umowy sprzedaży na giełdzie. Przepis art. 7 ust 2 zdanie
pierwsze u.o.i.f. wymaga jeszcze dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy
strony umowy sprzedaży giełdowej. Podobne rozwiązanie przewidywał
nieobowiązujący przepis art. 7 ust. 3 p.o.p.w.

1 Por. w odniesieniu do tzw. pieniądza bankowego T. Dybowski [w:] System prawa cywil-
nego, t. III, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 123–126.

2 Zob. A. Chłopecki, Przeniesienie praw z papierów wartościowych w publicznym obrocie,
PPG 1994, nr 3, s. 27.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l254 Umowa o pośrednictwo giełdowe

W doktrynie przeważa stanowisko, które kwestionuje dopuszczalność
stosowania przepisów o przelewie wierzytelności w zakresie przeniesienia
waloru giełdowego przez wpis na rachunek. Na tle cyrkulacji walorów gieł-
dowych nie wyłaniają się problemy charakterystyczne dla przeniesienia wie-
rzytelności w drodze przelewu (np. kwestia zarzutów dłużnika uregulowana
w przepisie art. 513 k.c.). Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. samodzielnie kształtuje
odmienny reżim przejścia praw i obowiązków, co wyklucza stosowanie, nawet
w drodze analogii, przepisów o przelewie czy przejęciu długu3. Doktryna
prawa giełdowego trafnie potwierdza wyrażone zapatrywanie, podnosząc
także inne argumenty (celowościowe)4. W piśmiennictwie pojawiła się jed-
nak propozycja stosowania wprost przepisów o przelewie do przenoszenia
praw opcyjnych5. Jak się wydaje, taką ewentualność można rozpatrywać tyl-
ko w odniesieniu do opcji traktowanych jako dwustronna czynność prawna
zobowiązująca z elementem uprawnienia kształtującego, które nie są jednak
przedmiotem umowy sprzedaży zawartej na giełdzie6. Natomiast rozpatrywana
w prawie niemieckim koncepcja przenoszenia papierów wartościowych
w obrocie giełdowym w oparciu o unormowanie przelewu wierzytelności
odnosiła się do obrotu dokumentowego, w ramach Effektengiroverkehr
z udziałem instytucji depozytowej (Sammeldepot)7.

Umowa o pośrednictwo giełdowe nie jest podstawą przeniesienia waloru
giełdowego pomiędzy stronami umowy sprzedaży giełdowej. Umowa o pośred-
nictwo giełdowe nie określa bowiem skutków zawarcia umowy sprzedaży na
giełdzie. W piśmiennictwie pojawił się jednak pogląd, który głosi, że przeno-
szenie praw z papierów wartościowych następuje w drodze wskazanej w prze-
pisach art. 7 i art. 34 p.o.p.w.8. De lege lata chodzi o przepisy art. art. 7 oraz
73 u.o.i.f. Tymczasem przepis art. 73 u.o.i.f. jest poświęcony stosunkowi
pośredniczenia giełdowego, nie zaś stosunkowi sprzedaży giełdowej. Umowa
sprzedaży giełdowej pociąga za sobą przewidziane konsekwencje prawne
(np. rozporządzające) także wówczas, gdy pośrednik zawiera umowę sprze-
daży w charakterze kupca umownego (jako tzw. dealer). W takiej sytuacji

3 Por. E. Łętowska [w:] System prawa cywilnego..., t. III, cz. 1, s. 896.
4 Zob. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym (II), PPH 1995,

nr 9, s. 18; tenże, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 182.
5 K. Kaczanowski, G. Wiaderek, Przenoszenie praw z opcji, Glosa 1997, nr 3, s. 1.
6 Por. rozdział XIII.
7 Szerzej np. K. Peters, Rechtliche Entwicklungsmöglichkeiten im Effektenbereich, Frankfurt

am Main 1983, s. 23; S. Grundmann, Der Treuhandvertrag, München 1997, s. 348 i nast.
8 A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe..., s. 183.
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przepis art. 73 u.o.i.f. nie znajduje zastosowania (podobnie jak przepis
art. 34 p.o.p.w. de lege derogata).

3. Szczegółowa regulacja nabycia waloru giełdowego

Wyłania się kwestia zakresu zastosowania oraz znaczenia przepisu art. 7
ust. 2 zdanie pierwsze u.o.i.f. w odniesieniu do nabycia waloru giełdowego
na podstawie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Interpretacja tego unor-
mowania stanowi punkt wyjścia dla określenia elementów konstrukcji prawnej
nabycia waloru giełdowego na podstawie umowy sprzedaży zawartej na
giełdzie oraz przeniesienia waloru giełdowego w ramach giełdowego cy-
klu rozliczeniowego, który również jest unormowany (fragmentarycznie)
w przepisie art. 7 ust. 2 u.o.i.f.

Ustawa o giełdach towarowych nie przewiduje wymogu dokonania
wpisu na rachunek rozliczeniowy jako przesłanki nabycia waloru giełdowe-
go w wyniku zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Przepis art. 7
ust. 2 u.o.i.f. (dawniej przepis art. 7 ust. 3 p.o.p.w.) znajduje jednak zasto-
sowanie w towarowym segmencie obrotu giełdowego ze względu na analo-
giae legis. W piśmiennictwie zwraca się uwagę na szeroki zakres analogicz-
nego wnioskowania z prawa o publicznym obrocie9. Zakres zastosowania
przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. nie jest ograniczony do udziałowych papierów
wartościowych, lecz obejmuje także przenoszenie praw pochodnych10. Zakres
zastosowania przepisu art. 7 u.o.i.f. poszerza ponadto przepis art. 8 u.o.i.f.
Należy zaznaczyć, że stosowanie omawianego unormowania na gruncie gieł-
dowego obrotu towarowego oraz obrotu instrumentami finansowymi wiąże
się z analogicznymi problemami jurydycznymi. De lege lata wykładnia prze-
pisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. prowadzi do wniosków wspólnych dla obu sektorów
obrotu giełdowego w prawie polskim.

Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. kształtuje katalog przesłanek nabycia waloru
giełdowego. Prezentowana regulacja określa przesłanki charakterystyczne dla
obrotu giełdowego, a mianowicie umowę sprzedaży zawartą na giełdzie oraz
wpis na rachunek rozliczeniowy prowadzony dla członka giełdy przez gieł-
dową izbę rozliczeniową. Porównanie przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. z regulacją

9 F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnie-
niem papierów wartościowych, Warszawa 2001, s. 8.

10 Zob. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 88.
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kodeksową na temat przeniesienia wierzytelności może być podstawą konklu-
zji, że rozporządzenia walorami giełdowymi opierają się na generalnych ka-
nonach sukcesji w wierzytelność (sukcesja singularna i translatywna).

Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. reguluje jedynie kwestię nabycia waloru
giełdowego na podstawie umowy sprzedaży giełdowej. Do utraty waloru
giełdowego przez zbywcę i nabycia waloru przez nabywcę dochodzi dopiero
w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego, przy czym pomniejszenie oraz
powiększenie majątków stron umowy sprzedaży giełdowej jest efektem doko-
nania sekwencji wpisów na rachunkach rozliczeniowych kontrahentów (człon-
ków giełdy) przez izbę rozliczeniową. Z tego względu uzasadnione jest sa-
modzielne rozpatrywanie nabycia waloru giełdowego na podstawie umowy
sprzedaży giełdowej oraz zagadnienia przeniesienia waloru ze zbywcy na
nabywcę w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego.

Należy określić podmiotowy zakres zastosowania przepisu art. 7
ust. 2 u.o.i.f. Wykładnia prezentowanej wypowiedzi ustawowej pozwala na
wyodrębnienie dwóch norm prawnych.

W kręgu adresatów pierwszej normy znajdują się wyłącznie strony
umowy sprzedaży giełdowej, tj. członkowie giełdy. Hipoteza normy obejmuje
zdarzenie prawne w postaci zawarcia na giełdzie, przez członków giełdy,
umowy zobowiązującej do przeniesienia waloru giełdowego. Dyspozycja tej
normy wskazuje na to, że zawarcie umowy sprzedaży giełdowej nie wystar-
cza jeszcze do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę.

Druga norma jest zaadresowana do związanych zobowiązaniem człon-
ków giełdy oraz do izby rozliczeniowej. Hipoteza normy obejmuje analogiczne
zdarzenie prawne, jak poprzednio. Natomiast dyspozycja tej drugiej normy
wskazuje na to, że jeżeli doszło do zawarcia umowy zobowiązującej do
przeniesienia waloru giełdowego, to dokonanie przez izbę rozliczeniową wpisu
na rachunek nabywcy przenosi ten walor na nabywcę.

Wyodrębnienie w przepisie art. 7 ust. 2 u.o.i.f. dwóch scharakteryzo-
wanych norm prawnych jest istotne z uwagi na określenie przesłanek naby-
cia waloru giełdowego w ramach umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.

Pierwsza norma eksponuje znaczenie umowy zobowiązującej do prze-
niesienia waloru giełdowego, jako przesłanki nabycia waloru, która jest
podstawą dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy nabywcy. Zbywca
zobowiązany do rozporządzenia nie może jednak samodzielnie przenieść
waloru giełdowego na nabywcę, co oznacza, że zbywca nie może wykonać
zobowiązania do rozporządzenia. Do przejścia waloru giełdowego na nabyw-
cę niezbędne jest dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy nabywcy,
a zbywca nie prowadzi rachunku nabywcy.
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Natomiast druga norma eksponuje powiększenie majątku nabywcy
w efekcie czynności rozporządzającej dokonanej przez izbę rozliczeniową,
która nie jest zobowiązana do rozporządzenia na podstawie umowy sprzeda-
ży giełdowej. Izba rozliczeniowa spełnia świadczenie wynikające z umowy
sprzedaży giełdowej w ramach obowiązku dokonywania wpisów na rachunek.
Jednakże powinność świadczenia izby nie wynika z umowy sprzedaży za-
wartej na giełdzie, lecz z innych zdarzeń11.

Analiza przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. nasuwa także problem sytuacji
prawnej klienta. Należy podkreślić, iż omawiana regulacja określa skutki wpisu
na rachunek rozliczeniowy członka giełdy-nabywcy, prowadzony przez izbę
rozliczeniową. Z pewnością nie chodzi tutaj o rachunek rozliczeniowy klienta
prowadzony przez członka giełdy w ramach umowy o pośrednictwo giełdowe.
Prezentowane unormowanie nie jest adresowane do klienta, ponieważ nie
jest ono poświęcone umowie o pośrednictwo giełdowe, lecz określa niektóre
następstwa zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Klient nie jest stroną
umowy sprzedaży giełdowej, a izba rozliczeniowa nie prowadzi rachunku
klienta (z nielicznymi wyjątkami12). Klient nie jest uczestnikiem cyklu rozli-
czeniowego sensu stricto13.

Omawiana regulacja nawiązuje jednak do sytuacji prawnej klienta.
Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. określa bowiem zdarzenie prawne, które jest
podstawą wydania klientowi korzyści uzyskanej przez pośrednika w ramach
umowy sprzedaży zawartej na podstawie dyspozycji klienta. Tym zdarzeniem
jest dokonanie przez izbę rozliczeniową wpisu na rachunek rozliczeniowy
pośrednika giełdowego. Znaczenie przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. dla klienta
polega zatem na tym, że uzyskanie przez pośrednika świadczenia wynikają-
cego z umowy sprzedaży giełdowej aktualizuje obowiązek wydania klientowi
tego, co pośrednik uzyskał działając na podstawie dyspozycji klienta.

Należy również zwrócić uwagę na podstawę dokonania wpisu na
rachunek rozliczeniowy w ramach przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. Analiza
prezentowanego unormowania ze stanowiska przedmiotowego skłania do
zajęcia stanowiska, że katalog zdarzeń prawnych, które mogą być podstawą
wpisu na rachunek rozliczeniowy członka giełdy, tylko pozornie ma charakter

11 Zob. rozdział XVI.
12 Zob. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane

problemy, Poznań 2002, s. 243; A. W. Kawecki, Z problematyki kolizyjnoprawnej współczesnego
obrotu papierami wartościowymi [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa
dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 827.

13 Por. także C. P. Claussen, Bank- und Börsenrecht, München 1996, s. 416.
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otwarty. Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. odnosi się do szerszej grupy umów zobo-
wiązujących do przeniesienia waloru giełdowego. Jednakże w praktyce obrotu
giełdowego podstawą wpisu na rachunek rozliczeniowy członka giełdy-nabywcy
jest w głównej mierze umowa sprzedaży zawarta na giełdzie. Inne umowne
źródła rozporządzeń (np. darowizna waloru giełdowego, umowa sprzedaży
zawarta poza giełdą) nie przedstawiają wielkiej doniosłości. Nie można jednak
wykluczyć ewentualności występowania w praktyce obrotu giełdowego rozpo-
rządzeń na innej podstawie, niż umowa sprzedaży giełdowej (np. na gruncie
przepisu art. 89 ust. 4 u.o.i.f., dawniej przepisu art. 46 ust. 4 p.o.p.w.14 oraz
przepisu art. 44 ust. 4 u.g.t.). W związku z prezentowaną kwestią pojawiają
się interesujące problemy jurydyczne, wymagające jednak poszerzonych uwag,
aktualnych dla giełdowego obrotu walorami zdematerializowanymi w ogólności.

4. Nabycie waloru giełdowego w ujęciu doktrynalnym

A. Nawiązania do przesłanek transferu
dokumentowych papierów wartościowych

W piśmiennictwie pojawiły się liczne koncepcje na temat przeniesienia
waloru zdematerializowanego na podstawie umowy sprzedaży zawartej na
giełdzie. Można wyodrębnić kilka głównych nurtów doktrynalnych, przy czym
omawiane zagadnienie było rozpatrywane z uwagi na różne kryteria.

W doktrynie rozpatrywano skutek rozporządzający umowy sprzedaży
giełdowej przede wszystkim na tle regulacji kodeksu cywilnego poświęconej
dokumentowym papierom wartościowym. W warunkach dematerializacji ob-
rotu giełdowego (według ustawy z 1991 roku) pojawiały się nawiązania do
przepisów kodeksu cywilnego, poświęconych cyrkulacji dokumentowych
papierów wartościowych na okaziciela. W myśl tych poglądów umowa sprze-
daży giełdowej odnosi jedynie skutek obligacyjny, a wpis na rachunek jest
traktowany jako wydanie dokumentu, zgodnie z przepisem art. 92112 k.c. czy
też przepisem art. 517 § 2 k.c. W przypadku papierów wartościowych
wydanych w formie dokumentu, skutkiem ich dopuszczenia do publicznego
obrotu jest pozbawienie mocy prawnej dokumentu i uzyskanie znaczenia
prawnego przez zapisy na rachunkach15. Dokonanie zapisu księgowego jest

14 Zob. w szczególności D. Szańca, Cywilnoprawne skutki wydania decyzji administracyjnej
nakazującej przeniesienie papierów wartościowych w publicznym obrocie, PUG 2004, nr 7, s. 13–19.

15 M. Romanowski, Wpływ dematerializacji papierów wartościowych na podstawowe konstrukcje
prawa papierów wartościowych, PiP 1999, z. 10, s. 42.
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uważane za odpowiednik wydania dokumentu16, bądź też jest substytutem
dostarczenia papierów wartościowych17.

Istotny wpływ na prezentowane zapatrywania wywarło wprowadzenie
ustawowej zasady zdematerializowanych papierów wartościowych (według
ustawy z 1997 roku). W kontekście przekształceń prawa giełdowego wyra-
żono pogląd, iż słabością regulacji z 1991 roku było niepoprawne ujęcie prze-
słanek przeniesienia praw z papierów wartościowych18. Poglądy doktrynalne
dopatrujące się podobieństw w zakresie przenoszenia giełdowych oraz doku-
mentowych papierów wartościowych, sformułowane na tle ustawy z 1991
roku, straciły zatem punkt oparcia właśnie ze względu na zabieg demateria-
lizacji walorów giełdowych.

Walor giełdowy z założenia nie ma nośnika materialnego. Dlatego też
nie przechodzi ze zbywcy na nabywcę tak, jak dokumentowy papier warto-
ściowy. W doktrynie trafnie zauważono, iż dematerializacja papierów warto-
ściowych prowadzi do takiego stanu rzeczy, w którym rację bytu traci podział
dokumentowych papierów wartościowych na walory imienne, na zlecenie
i okazicielskie19. Ma to doniosłe następstwa w zakresie cyrkulacji walorów
giełdowych. Przeniesienie zdematerializowanego waloru na podstawie umowy
sprzedaży giełdowej nie mieści się w ramach trójpodziału przewidzianego
w kodeksie cywilnym dla poszczególnych kategorii dokumentowych papierów
wartościowych (przepisy art. art. 9218, 9219 § 3 oraz 92112 k.c.).

B. Transfer walorów giełdowych
według modelu przeniesienia własności rzeczy ruchomych

Przeniesienie zdematerializowanych walorów giełdowych na podstawie
umowy sprzedaży giełdowej było interpretowane w kontekście unormowania
przeniesienia własności rzeczy na podstawie umowy sprzedaży (art. 155 k.c.).

W doktrynie podkreślano podobieństwa pomiędzy walorem giełdowym
oraz rzeczami oznaczonymi co do gatunku na potrzeby analizy rozporządza-
jących następstw umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Taka tendencja

16 A. Chłopecki, Usługi maklerskie w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa
1995, s. 32.

17 L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów wartościowych. Zagadnienia prawne,
Warszawa 1996, s. 58.

18 L. Sobolewski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych według nowego Prawa o publi-
cznym obrocie papierami wartościowymi – artykuł polemiczny, MoP 1997, nr 8, s. 306.

19 M. Bączyk [w:] Papiery wartościowe, Kraków 2000, s. 47. Zob. także A. Wacławik, Prawo
krótkoterminowych papierów dłużnych, Kraków 2002, s. 122.
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odnosiła się do waloru skonstruowanego w ten sposób, że zależność jury-
dyczna pomiędzy prawem podmiotowym a nośnikiem materialnym nie
istniała na żadnym etapie jego bytu prawnego. W wyniku tego odpadły pod-
stawy stosowania przepisów kodeksu cywilnego o dokumentowych papierach
wartościowych. Według prezentowanych koncepcji umowa sprzedaży gieł-
dowej odnosi, podobnie jak poprzednio, skutek obligacyjny, aczkolwiek wpis
na rachunek rozliczeniowy pociąga za sobą przeniesienie posiadania w rozu-
mieniu przepisu art. 155 § 2 k.c., który jest stosowany na podstawie analo-
gii do przenoszenia praw z papierów wartościowych20. Przeniesienie waloru
giełdowego na nabywcę wymaga dokonania wpisu na rachunek, co przypo-
mina przeniesienie posiadania rzeczy w rozumieniu przepisu art. 155 § 2 k.c.
Poglądy doktrynalne z reguły opierały się na tym założeniu. Zmiany księgowe
są jedynym sposobem faktycznej realizacji władztwa nad rzeczą21, a zapis na
rachunku jest w praktyce jedynym miarodajnym „miejscem” i sposobem
stwierdzenia „stanu posiadania”22. Przeksięgowanie jest „odpowiednikiem”
przeniesienia posiadania23, a niekiedy jest traktowane jako czynność quasi-
-realna24.

W piśmiennictwie trafnie kwestionowano jednak prawnorzeczowe pod-
stawy przenoszenia papierów wartościowych w obrocie giełdowym25. Analiza
transferu giełdowego na podstawie umowy sprzedaży nie może opierać się na
argumentacji prawnorzeczowej. Nie zasługuje na aprobatę określenie charak-
teru prawnego zdematerializowanych walorów giełdowych z uwagi na wybrane
właściwości jurydyczne rzeczy ruchomych, nawet jeżeli taki zbieg ma na celu
wyjaśnienie skutku rozporządzającego umowy sprzedaży giełdowej. Walor
zdematerializowany nie ma bowiem natury prawnorzeczowej. Ponadto

20 Zob. A. Chłopecki, Przeniesienie praw..., s. 27.
21 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym (I), PPH 1995, nr 8,

s. 23.
22 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 17.
23 A. Chłopecki, Przeniesienie praw..., s. 27.
24 Por. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 17. Ad vocem M. Romanowski,

Przenoszenie praw z papierów wartościowych w ujęciu art. 5 § 5 ustawy – Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi, MoP 1996, nr 10, s. 358 i nast. Por. także M. Michalski,
Konstrukcja bankowych papierów wartościowych w świetle zasady numerus clausus papierów war-
tościowych w prawie polskim, PB 1998, nr 2, s. 52; M. Pawełczyk, Bankowe papiery wartościowe
na krajowym rynku finansowym. Zagadnienia prawne, PPH 1999, nr 6, dodatek: Problematyka
papierów wartościowych, s. 29; K. Włodarska, Blokada rachunku papierów wartościowych jako
sposób zabezpieczenia wierzytelności, Kraków 2005, s. 23.

25 Zob. np. R. Jurga, M. Michalski, Krótkoterminowe papiery dłużne w obrocie papierami
wartościowymi, PPW 2001, nr 7, s. 3.
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dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy nie pociąga za sobą przeniesienia
posiadania, bądź innych konsekwencji z zakresu prawa rzeczowego.

C. Tryb nabycia waloru giełdowego
na tle sporu o skutki dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy

Koncepcje przeniesienia waloru giełdowego były formułowane również
w kontekście rozważań poświęconych skutkom prawnym dokonania wpisu
na rachunek rozliczeniowy. Właśnie prezentowana płaszczyzna problemowa
wyraźniej zaznaczyła się w dyskusji doktrynalnej.

W ustawie z 1991 roku nie została uregulowana kwestia skutków wpisu
na rachunek rozliczeniowy członka giełdy prowadzony przez izbę rozlicze-
niową. Przepis art. 5 § 5 p.o.p.w.f.p. zakładał przeniesienie praw z papierów
wartościowych złożonych w depozycie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży
giełdowej. Ustawodawca nie określił skutków wpisu na rachunek, jednakże
kwestia ta została poddana analizie doktrynalnej. Umowa sprzedaży giełdo-
wej pojmowana była według dwóch zasadniczych schematów z uwagi na
skutki wpisu na rachunek rozliczeniowy.

Według pierwszego ujęcia umowa sprzedaży giełdowej stanowiła umowę
o podwójnym skutku (przenosiła walor giełdowy na nabywcę), co spychało
na margines znaczenie wpisu na rachunek rozliczeniowy. Argumentacja na
korzyść prezentowanego zapatrywania opierała się w głównej mierze na lite-
ralnym brzmieniu przepisu art. 5 § 5 p.o.p.w.f.p. Dostawa (uznanie rachunku
rozliczeniowego nabywcy) była formalnością ewidencyjną, skoro niezależny
od tego transfer własności już się dokonał, w świetle przepisu art. 5 § 5
ustawy26. Zalety rozwiązania ustawowego podkreślano również z uwagi na
to, że przeniesienie waloru w efekcie dokonania wpisu na rachunek może
prowadzić do niepożądanych skutków prawnych27.

Według drugiego ujęcia umowa sprzedaży giełdowej stanowiła umowę
zobowiązującą do rozporządzenia, która nie powodowała rozporządzenia, gdyż
o przeniesieniu waloru giełdowego na nabywcę decydował wpis na rachunek
rozliczeniowy nabywcy. W piśmiennictwie przewagę zyskało drugie stanowisko28.

26 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 251.

27 M. Romanowski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych..., s. 360; tenże, Prawo
o publicznym obrocie..., s. 174.

28 Głównymi reprezentantami tego nurtu są L. Sobolewski (System krajowego depozytu...,
s. 77 i nast.; Przenoszenie praw..., s. 306) oraz A. Chłopecki (Obrót papierami wartościowymi...
(I), s. 23; Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 22; Opcje i transakcje terminowe..., s. 172).
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Ustawa z 1997 roku uwzględniła przeważające poglądy doktrynalne.
Według przepisu art. 7 ust. 3 p.o.p.w. umowa zobowiązująca do przeniesienia
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przenosiła te
papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów
wartościowych. Wraz z uregulowaniem skutków wpisu na rachunek rozlicze-
niowy spór w zakresie skutków rozporządzających sprzedaży giełdowej, a jedno-
cześnie w zakresie przesłanek nabycia waloru giełdowego, został częściowo
zażegnany. Niewątpliwie umowa sprzedaży nie odnosi skutku rozporządzają-
cego (nie przenosi waloru giełdowego na nabywcę), co wynika wprost z ustawy
i aktualnie nie budzi już wątpliwości29. Jednakże wpis na rachunek rozlicze-
niowy nadal był piśmiennictwie traktowany dualistycznie, jako zdarzenie o skut-
kach jedynie niematerialnych (wpis wywiera skutki rejestracyjne i ewidencyj-
ne)30 albo jako zdarzenie pociągające za sobą następstwa materialne w zakresie
przeniesienia waloru (wpis przenosi walor na nabywcę)31. Na gruncie ustawy
z 1997 roku pojawił się także pogląd, który głosił, iż wprowadzona w prze-
pisie art. 7 ust. 3 p.o.p.w. zasada przenoszenia praw z papierów wartościo-
wych odpowiada przepisowi art. 155 § 2 k.c. regulującego przenoszenie
własności rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku32. Jednakże trudno
ten pogląd podzielić, z uwagi na to, że wpis na rachunek rozliczeniowy nie
odnosi skutków w zakresie prawa rzeczowego. Zaprezentowane opinie
zachowują aktualność de lege lata (na tle przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f.).

D. Konsensualny lub realny charakter nabycia waloru giełdowego

Istotne miejsce w sporze doktrynalnym na temat przesłanek transferu
waloru giełdowego zajmują poglądy, które eksponują różnice pomiędzy
umową sprzedaży giełdowej traktowaną jako umowa konsensualna bądź jako
umowa realna.

Umowa sprzedaży giełdowej jako umowa konsensualna33 wywiera sku-
tek rozporządzający z chwilą jej zawarcia. W publicznym obrocie nabycie

29 Por. A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 536.

30 Tak M. Romanowski, Wpływ dematerializacji papierów wartościowych..., s. 50; tenże,
Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie), Warszawa 2000, s. 273.

31 Zob. uwaga 28.
32 A. Zwolińska-Doboszyńska, Egzekucja sądowa z rachunku papierów wartościowych, PPW

2000, nr 3, s. 21.
33 Zob. np. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 18; M. Romanowski,

Wpływ dematerializacji papierów wartościowych..., s. 46 i nast.; M. Michalski, Zasada anonimo-
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praw z papierów wartościowych ma charakter konsensualny, gdyż następuje
z chwilą zawarcia umowy34. W momencie dokonania czynności prawnej o cha-
rakterze konsensualnym (tj. oświadczenie zbywcy i nabywcy) następuje rów-
nież rozporządzenie (przeniesienie praw z papierów wartościowych)35.

Natomiast umowa sprzedaży giełdowej jako umowa realna wywiera
skutek rozporządzający z chwilą dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy.
Koncepcja umowy sprzedaży giełdowej jako umowy realnej była przybliżana
(w kilku wariantach interpretacyjnych) równolegle z koncepcją umowy kon-
sensualnej.

Prezentowany kierunek argumentacji opiera się na pewnym uprosz-
czeniu. W doktrynie dwupodział umów konsensualnych i realnych stosunko-
wo często bywa utożsamiany z dwupodziałem umów o skutku zobowiązują-
cym i zobowiązująco-rozporządzającym36. Jednakże umowy konsensualne oraz
realne są wyodrębniane na tle innych grup umów ze względu na sposób
powstania zobowiązania umownego, nie zaś z uwagi na kryterium ewentu-
alnych skutków rozporządzających wynikających z zawartej umowy. Porów-
nanie umów konsensualnych oraz umów realnych nie stanowi oparcia dla
sformułowania trafnych wniosków na temat rozporządzających – ewentualnie
– skutków zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży giełdowej nie od-
nosi skutków konsensualnych bądź realnych. Umowa sprzedaży giełdowej
dochodzi do skutku solo consensu. W doktrynie panuje opinia, że obowiązek
przeniesienia posiadania rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku nie

wości obrotu, Rzeczpospolita z dnia 17 września 1996 roku; R. Jurga, M. Michalski, Papiery
wartościowe w obrocie masowym, Warszawa 1997, s. 59.

34 M. Michalski, Zasada anonimowości obrotu...; R. Jurga, M. Michalski, Papiery wartościo-
we..., s. 59.

35 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 18.
36 Zob. np. M. Romanowski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych..., s. 358; tenże,

Przenoszenie praw z papierów wartościowych w świetle projektu nowelizacji ustawy – Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartościowymi (PrPapW), MoP 1997, nr 4, s 153; tenże, Wpływ
dematerializacji papierów wartościowych..., s. 46 i nast.; tenże, Prawo o publicznym obrocie...,
s. 161 i nast.; tenże [w:] System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, Warszawa
2005, s. 109 i nast.; L. Sobolewski, System krajowego depozytu..., s. 13; tenże [w:] Prawo
o publicznym obrocie..., s. 246 i nast.; A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 17–
–18; tenże, Usługi maklerskie..., s. 32–35; A. Szumański rec. M. Romanowski, Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2000, PPH 1999, nr 10, s. 49;
M. Gajek, Obrót prawami z papierów wartościowych, Palestra 1994, nr 5–6, s. 33; J. Mojak,
W sprawie obrotu prawami z papierów wartościowych, Palestra 1994, nr 12, s. 82; A. Zieliński,
Charakter prawny przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności oraz jego skutki prawne,
Prz. Sąd. 1995, nr 3, s. 52; L. Koziorowski, Pojęcie kontraktu opcyjnego i opcji w prawie polskim,
RP 1999, nr 6, s.79.
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przekształca czynności prawnej sprzedaży w czynność realną37. Różnice
pomiędzy czynnościami konsensualnymi oraz realnymi zostały przekonywająco
wyjaśnione w doktrynie38. Warto także podkreślić, że treść umów realnych
z reguły nie obejmuje zobowiązania do rozporządzenia (np. użyczenie,
przechowanie, depozyt nieprawidłowy).

E. Klient jako bezpośredni nabywca waloru giełdowego

W doktrynie prezentowane są również poglądy, które opierają się na
założeniu, że skutki zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie odnoszą się
bezpośrednio do klienta. Sformułowano na przykład myśl, że dom maklerski
w chwili dokonywania rozliczeń transakcji nie jest stroną uprawnioną do
uzyskania świadczenia z zawartej na rachunek klienta umowy39.

Należy jednak zakwestionować opinie, które przypisują skutek rozpo-
rządzający umowy sprzedaży giełdowej bezpośrednio w majątku klienta.
Klient nie jest bowiem stroną umowy sprzedaży zawartej przez pośrednika
(zastępcę) w stosunku zewnętrznym (podobnie jak komitent40). Podstawą
osiągnięcia przysporzenia oraz dokonania rozporządzenia przez klienta nie
jest umowa sprzedaży giełdowej. Klient nie nabywa waloru giełdowego
w ramach umowy sprzedaży (bezpośrednio), lecz w ramach zastępstwa gieł-
dowego (pośrednio). Interpretacja skutku rozporządzającego umowy sprze-
daży giełdowej opiewającej na walor giełdowy nie zasługuje na uwzględ-
nienie, jeżeli prowadzi do konkluzji, że pośrednik zaciąga wprawdzie zobo-
wiązanie, lecz rozporządzenie bezpośrednio powiększa bądź uszczupla
majątek klienta. Pośrednik nie jest bowiem pełnomocnikiem klienta. Nato-
miast swoiste problemy jurydyczne wiążą się z tzw. transakcjami bezpo-
średnimi (art. 74 u.o.i.f.41; Festpreisgeschäft), co jednak wymagałoby odręb-
nych rozważań.

37 W. J. Katner [w:] W. J. Katner, M. Stahl, W. Nykiel, Umowa sprzedaży w obrocie gospo-
darczym. Zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego, Warszawa 1996, s. 64.

38 Zob. w szczególności W. J. Katner, Glosa do wyroku SN z dnia 28 lipca 1999 r. (II CKN
552/98), Prz. Sąd. 2000, nr 7–8, s. 139; J. P. Naworski, Glosa do wyroku SN z dnia 28 lipca
1999 r. (II CKN 552/98), MoP 2000, nr 8, s. 506; B. Kosmus, G. Kuczyński, Kilka mitów
z zakresu teorii umów, GSP, t. VII, Gdańsk 2000, s. 310.

39 A. Zwolińska-Doboszyńska, Przenoszenie praw w publicznym obrocie papierami wartościo-
wymi, PPW 2000, nr 10, s. 29–30.

40 Zob. np. P. Bülow, Handelsrecht, Heidelberg 1999, s. 146.
41 Projekt nowelizacji z 2007 roku przewiduje zmiany konstrukcji prawnej tej czynności.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział XIV. Nabycie waloru giełdowego na podstawie umowy sprzedaży giełdowej 265

5. Przesłanki nabycia waloru giełdowego

Przesłanki nabycia waloru giełdowego na podstawie umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie są zmodyfikowane w porównaniu z przesłankami naby-
cia wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży. W doktrynie utrzymują
się poglądy, iż przeniesienie waloru giełdowego jest czynnością prawną dwu-
elementową. Sformułowano na przykład zapatrywanie, że rozporządzenie
walorem giełdowym jest rezultatem zaistnienia dwóch przesłanek o różnym
charakterze: umowy zobowiązującej do przeniesienia praw oraz zapisu na
rachunku42. Umowie sprzedaży giełdowej przypisywano w piśmiennictwie
wyłącznie skutek zobowiązujący, a skutek rozporządzający ma być uzależniony
od dokonania odpowiedniego zapisu43. Natomiast w innym ujęciu do osią-
gnięcia rozporządzenia wymagane są dwa zdarzenia prawne, z których
jednym jest zgodne oświadczenie woli stron, natomiast drugim – czynność
dokonywana przez kwalifikowany podmiot trzeci44.

Prezentowane opinie nie zasługują na aprobatę. Konstrukcja transferu
giełdowego zostaje wówczas zubożona o tradycyjnie wyodrębnianą umowę
rozporządzającą. Znacznie umowy rozporządzającej w architekturze przenie-
sienia własności bądź wierzytelności polega na tym, że jej wykonanie prowa-
dzi do przysporzenia, pozostającego w przyczynowej (kauzalnej) zależności
ze zobowiązaniem do rozporządzenia. Dokonanie wpisu na rachunek nie jest
źródłem odrębnego zobowiązania umownego, w postaci odrębnej (samodziel-
nej) umowy rozporządzającej. Tymczasem przy takim dwuelementowym uję-
ciu transferu giełdowego walor w ogóle nie mógłby przejść na nabywcę,
ponieważ umową stron musi być objęte także rozporządzenie45.

Z tego względu należy wyodrębnić trzy przesłanki wymagane do przej-
ścia waloru giełdowego na nabywcę. Konstrukcja jurydyczna nabycia waloru

42 L. Sobolewski, Przenoszenie praw..., s. 306; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie...,
s. 253. Podobnie A. Zwolińska-Doboszyńska, Przenoszenie praw..., s. 27 oraz P. Sokal, Znaczenie
akcji w obrocie papierami wartościowymi, Pr. Sp. 2004, nr 4, s. 38; tenże, Definicja i znaczenie
instrumentów finansowych w świetle nowych regulacji prawnych, Pr. Sp. 2006, nr 7–8, s. 78.

43 M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie),
Warszawa 2000, s. 269.

44 M. Michalski, Szczególna regulacja odnosząca się do akcji jako przedmiotu publicznego
obrotu, Glosa 2000, nr 1, s. 13.

45 Por. W. J. Katner, Umowne nabycie własności ruchomości w prawie polskim, Warszawa
1992, s. 59.
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giełdowego obejmuje umowę zobowiązującą do przeniesienia waloru giełdo-
wego, umowę przenoszącą walor giełdowy na nabywcę oraz dodatkową (trze-
cią) przesłankę nabycia waloru, w postaci wpisu na rachunek rozliczeniowy
nabywcy. Ziszczenie się dodatkowej przesłanki wpisu na rachunek pociąga
za sobą zmianę w majątku beneficjenta wpisu. Zakres zmian w majątku
beneficjenta wpisu wynika z treści czynności prawnej, która jest źródłem
dwóch pierwszych przesłanek przeniesienia waloru giełdowego na nabywcę.
Natomiast jedynie w uproszczonym ujęciu konstrukcja transferu giełdowego
obejmuje dwa elementy, a mianowicie umowę sprzedaży zawartą na giełdzie
oraz wpis na rachunek rozliczeniowy. Przesłanka wpisu na rachunek, wystę-
pującego oprócz umowy, pojawia się też na tle innych rozporządzeń walorami
zdematerializowanymi (np. ustanowienie użytkowania oraz zastawu46).

Prezentowana konstrukcja jest określana w doktrynie jako „oryginalne
rozwiązanie”47, czy też jako „nowy mechanizm przenoszenia praw”48, ale jej
dopuszczalność wynika z przepisu art. 510 § 1 k.c., ponieważ opiera się na
zastrzeżeniu przewidzianym w tej wypowiedzi normatywnej. Przepis art. 7
ust. 2 u.o.i.f. jest przepisem szczególnym w rozumieniu art. 510 § 1 k.c.
W praktyce sięga się także do innych teoretycznych kombinacji czynności roz-
porządzających i zobowiązujących49.

W doktrynie zauważono, że wyłączenia podwójnego skutku umowy
zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności zastrzeżone w ustawie są sto-
sunkowo rzadkie50. Spotykane są natomiast modyfikacje przesłanek nabycia
prawa podmiotowego związanego z dokumentowym papierem wartościowym,
w porównaniu z kodeksowym ujęciem przesłanek nabycia wierzytelności.
Dodatkową przesłankę nabycia prawa podmiotowego związanego z dokumen-
tem przewiduje przepis art. 517 k.c.51 Na przykład do przeniesienia wyrażo-
nej w dowodzie składowym na zlecenie wierzytelności względem domu skła-
dowego o wydanie rzeczy oddanej na skład nie wystarcza zawarcie umowy

46 Zob. szerzej B. Skorek, Zastaw na akcji, PUG 2001, nr 11, s. 13 i nast.; P. Sikorski,
Pozycja prawna użytkownika i zastawnika akcji, PPH 2003, nr 4, s. 36 i nast.

47 M. Bączyk, dz. cyt., s. 47.
48 J. Mojak, Obrót wierzytelnościami. Podstawowe zagadnienia prawne, Lublin 1995, s. 149.
49 Zob. S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć

cywilistycznych [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku Czci Witolda
Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 329.

50 Por. np. S. Piątowski [w:] System prawa cywilnego, t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1977, s. 286; K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990, s. 31; E. Skowrońska-
-Bocian [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1999, s. 411.

51 Por. także E. Skowrońska-Bocian, dz. cyt., s. 441; F. Zoll, dz. cyt., s. 89 i nast.
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zobowiązującej do rozporządzenia (np. sprzedaży). Przepis art. 9219 § 3 k.c.
w związku z przepisem art. 517 § 1 k.c. przewiduje wymóg przeniesienia
własności dowodu składowego przez indos i wydanie dokumentu.

W sferze obrotu walorami zdematerializowanymi wzbogacenie katalogu
przesłanek nabycia prawa podmiotowego wpisanego na rachunek przybiera
postać reguły. Dodatkowa przesłanka transferu polega na dokonaniu wpisu
na rachunek rozliczeniowy (depozytowy). Prezentowaną konstrukcję przewi-
duje na przykład prawo o obligacjach (art. 5a ust. 2 oraz ust. 4)52 oraz pra-
wo bankowe w zakresie bankowych papierów wartościowych (art. 90 ust. 7)53.
Implementowane do prawa polskiego unormowania prawa wspólnotowego
także przewidują wymóg dokonania wpisu na rachunek jako dodatkowej
przesłanki przeniesienia waloru w realiach dematerializacji (np. przepis art. 1
pkt 12 lit. b u.o.r.).

Koncepcja przenoszenia prawa podmiotowego przewidziana w przepisie
art. 7 ust. 2 u.o.i.f. przewiduje więc rozwiązanie wyjątkowe, jeżeli chodzi
o umowne przenoszenie wierzytelności, lecz – co godne podkreślenia – jest
werbalizacją dosyć oczywistej reguły przenoszenia walorów zdematerializowa-
nych, która współcześnie zasługuje nawet na ujęcie paradygmatyczne. Prawa
z walorów zdematerializowanych może wykonywać tylko kontrahent umowy
rachunku54, przy czym z pewnością może chodzić o różnego rodzaju rachunki,
np. rachunek bankowych papierów wartościowych, rachunek obligacji, rachu-
nek instrumentów finansowych, czy też rachunek towarów giełdowych.

Należy zatem określić znaczenie przewidzianego w przepisie art. 7 ust. 2
u.o.i.f. wymogu dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy jako dodatko-
wej przesłanki nabycia waloru giełdowego.

Wpis na rachunek, jako dodatkowa przesłanka nabycia prawa podmio-
towego wpisanego na rachunek, występuje obok ogólnych przesłanek nabycia
prawa podmiotowego. Zastosowanie przez ustawodawcę dodatkowej, trzeciej
przesłanki nabycia prawa podmiotowego nie eliminuje przesłanek tradycyjnie
wymaganych do przejścia prawa podmiotowego na nabywcę, wynikających
z umowy zobowiązującej do rozporządzenia.

Zastrzeżenie wymogu dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy nie jest
podstawą wyodrębnienia w ramach umowy sprzedaży giełdowej dwóch samo-
dzielnie występujących obok siebie umów, tj. umowy zobowiązującej do prze-

52 Por. de lege derogata J. Mojak, Obrót wierzytelnościami..., s. 149 oraz de lege lata R. Jurga,
M. Michalski, Krótkoterminowe papiery dłużne..., nr 7, s. 12.

53 Por. w ogólności L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 272.
54 M. Bączyk, dz. cyt., s. 46.
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niesienia waloru oraz umowy przenoszącej walor na nabywcę. Występująca sa-
modzielnie umowa zobowiązująca do rozporządzenia, jako skutek zawarcia
umowy sprzedaży na giełdzie, nie byłaby wystarczającą podstawą skutecznego
nabycia waloru przez wpis na rachunek (z uwzględnieniem przyczynowości tego
przysporzenia). Natomiast występująca samodzielnie umowa rozporządzająca
musiałaby zostać odrębnie zawarta, ponieważ chodzić miałoby tutaj o wykonanie
umowy zobowiązującej do rozporządzenia. Taka skomplikowana konstrukcja
transferu giełdowego, na podstawie dwóch odrębnie zawieranych umów, nie ma
odzwierciedlenia w praktyce obrotu giełdowego, a także nie uwzględnia współ-
czesnych oczekiwań uczestników giełdowych stosunków obligacyjnych (szybkość
obrotu i definitywny skutek rozporządzający w chwili zawarcia umowy).

Wpis na rachunek nie zastępuje też umowy rozporządzającej, jako druga
i ostatnia spośród przesłanek nabycia waloru giełdowego. Umowa zobowiązu-
jąca do przeniesienia waloru oraz umowa przenosząca walor na nabywcę
wynikają z umowy sprzedaży giełdowej, przy czym umowa rozporządzająca,
jako ewentualna czynność niesamodzielna, nie podlega (w obrocie giełdowym)
odrębnemu wykonaniu. Wykonaniu podlega jedynie obowiązek dopełnienia
trzeciej, dodatkowej przesłanki przeniesienia waloru na nabywcę. Obowiązek
dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy nie obciąża jednak dłużnika z umo-
wy sprzedaży giełdowej. Dłużnik (zbywca) nie prowadzi bowiem rachunku
nabywcy. Właśnie dlatego wpis na rachunek nabywcy dokonywa giełdowa izba
rozliczeniowa, w architekturze giełdowego cyklu rozliczeniowego.

6. Wpis na rachunek rozliczeniowy
jako zdarzenie przyszłe i niepewne

Rozpatrywana dodatkowa przesłanka nabycia waloru giełdowego,
w postaci wpisu na rachunek rozliczeniowy, nie wykazuje znamion zdarzenia
przyszłego i niepewnego w rozumieniu przepisu art. 89 k.c. Wykonanie przez
izbę rozliczeniową obowiązku dokonania wpisu na rachunek nie jest warun-
kiem zawieszającym skutek rozporządzający w majątku wierzyciela z umowy
sprzedaży giełdowej. Zawarcie tej umowy nie wywołuje przecież rozporzą-
dzenia walorem giełdowym. Na aprobatę zasługuje zatem traktowanie wy-
mogu dokonania wpisu jako conditio iuris (rozporządzenia)55, jakkolwiek

55 L. Sobolewski, Przenoszenie praw..., s. 306; A. Zwolińska-Doboszyńska, Przenoszenie
praw..., s. 28. Nt. conditio iuris zob. np. J. Kuropatwiński, Ekspektatywa powstania wierzytelności
w polskim prawie cywilnym, Bydgoszcz 2006, s. 23–24.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział XIV. Nabycie waloru giełdowego na podstawie umowy sprzedaży giełdowej 269

chodzi tutaj raczej o ustawową przesłankę aktualizowania się pewnych skut-
ków (rozporządzających)56.

Zgodnie z kodeksowym ujęciem warunku, nieziszczenie się warunku
nabycia waloru w postaci wpisu na rachunek rozliczeniowy musiałoby dopro-
wadzić do upadku skutków czynności prawnej, czyli umowy sprzedaży gieł-
dowej. Trudno byłoby podzielić taką interpretację skutków braku wpisu.
Umowa sprzedaży giełdowej definitywnie odnosi skutek rozporządzający już
od chwili jej zawarcia, ale powiększa majątek wierzyciela z umowy sprzeda-
ży giełdowej jedynie o wierzytelność względem izby rozliczeniowej o doko-
nanie wpisu na rachunek.

Zastrzeżenie warunku nie jest elementem treści umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie. W szczególności, nie ma podstaw do przyjęcia opinii,
że warunek zastrzeżony w ramach umowy sprzedaży giełdowej odnosi się
wyłącznie do części rozporządzającej tej umowy. Taki zakres zastrzeżenia wa-
runku jest dopuszczalny57, aczkolwiek prezentowane zastrzeżenie w obrocie
giełdowym powodowałoby znaczne utrudnienia w odniesieniu do przenosze-
nia waloru giełdowego. Mianowicie, wraz z zawarciem umowy sprzedaży gieł-
dowej przedmiot rozporządzenia nie zostałby objęty konsensusem. Wówczas
ziszczenie się warunku przybrałoby postać zawarcia dodatkowej (samodziel-
nej) umowy rozporządzającej, a wpis na rachunek rozliczeniowy należałoby
traktować jako oświadczenie woli, pociągające za sobą zawarcie takiej umowy
(jako oświadczenie woli izby). Z pewnością jednak skutkiem ewentualnego
zastrzeżenia warunkowego nie jest powstrzymanie li tylko skutku rozporzą-
dzającego z podwójnoskutkowej umowy sprzedaży giełdowej. W realiach gieł-
dowych ani taka interpretacja, ani taka konstrukcja jurydyczna nie mają szansy
powodzenia, niezależnie od tego, że wraz z dokonaniem przez izbę rozlicze-
niową wpisu na rachunek rozliczeniowy członka giełdy nie powstaje przecież
nowe zobowiązanie umowne.

7. Próba uniwersalnego ujęcia konstrukcji prawnej
nabycia waloru giełdowego w prawie polskim

Analizę przesłanek nabycia waloru giełdowego na podstawie umowy
sprzedaży warto uzupełnić ogólniejszą refleksją de lege derogata, de lege lata

56 „Zapis na rachunku jest warunkiem sine qua non przypisania prawa” według M. Michal-
skiego (Szczególna regulacja odnosząca się do akcji jako przedmiotu publicznego obrotu, Glosa
2000, nr 1, s. 13).

57 Zob. J. Kuropatwiński, Cesja wierzytelności przyszłych, PPH 1998, nr 9, s. 19.
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oraz de lege ferenda. Jak się wydaje, charakter prawny umowy sprzedaży
giełdowej, określony z uwagi na skutek rozporządzający tej czynności, pre-
zentuje się niezmiennie na tle ewolucji ustawowych ujęć przenoszenia walo-
ru giełdowego na podstawie umowy sprzedaży giełdowej w prawie polskim
(na przestrzeni lat 1991–1997–2005–2007)58.

Na gruncie regulacji z 1991 roku dodatkowa przesłanka wpisu na rachu-
nek rozliczeniowy oraz skutki prawne wpisu na ten rachunek nie były okre-
ślone bezpośrednio w przepisie rangi ustawowej, lecz stanowiły przed-
miot regulacji umownej (regulaminowej). De lege derogata wymóg dokonania
wpisu wynikał z regulaminu instytucji giełdowej oraz giełdowej izby rozli-
czeniowej. Źródłem zastrzeżenia dodatkowej przesłanki nabycia waloru
w postaci wpisu na rachunek rozliczeniowy była wola stron według przepisu
art. 510 § 1 k.c.59

Natomiast u.o.i.f. z 2005 roku (podobnie jak p.o.p.w. z 1997 roku)
wynosi wymóg dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy do rangi zastrze-
żenia ustawowego. Na podstawie regulacji ustawowej można obecnie okre-
ślić także skutki (niektóre) dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy
nabywcy waloru giełdowego.

Tymczasem przepis art. 510 § 1 k.c. nie różnicuje konsekwencji zawar-
cia umowy przenoszącej wierzytelność ze względu na źródło zastrzeżenia
dodatkowej przesłanki, wymaganej do przejścia wierzytelności na nabywcę.
Zarówno zastrzeżenie ex contractu jak i ex lege odnosi takie same następ-
stwa. Zawarcie umowy sprzedaży na giełdzie nie stanowi podstawy nabycia
waloru, ponieważ walor przechodzi dopiero w wyniku dokonania wpisu na
rachunek rozliczeniowy nabywcy. W doktrynie podkreśla się, że źródło zastrze-
żenia nie różnicuje skutków zastrzeżenia także w przypadku samodzielnej
umowy rozporządzającej, zawartej w ramach wykonania umowy zobowią-
zującej do rozporządzenia60.

Ewolucja uregulowań ustawowych w zakresie przesłanek nabycia waloru
giełdowego nie wpłynęła więc de facto na zmianę formuły transferu waloru
giełdowego na podstawie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Nowe unor-
mowanie z 2005 roku (podobnie jak ustawa z 1997 roku) akcentuje
ustawowy charakter zastrzeżenia dodatkowej przesłanki wpisu na rachunek

58 Por. także P. Sokal, Znaczenie akcji..., s. 36 i nast.; A. Chłopecki, Instrumenty finansowe
na rynku kapitałowym, PPH 2004, nr 7, s. 14 i nast.

59 Por. także wyrok SN z dnia 23 listopada 1999 roku, II CKN 565/98, OSNC 2000, z. 5,
poz. 98.

60 S. Piątowski, dz. cyt., s. 230.
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rozliczeniowy, niezbędnej do powiększenia majątku nabywcy. Zarówno uchy-
lone jak i aktualne unormowania prawa giełdowego zmodyfikowały kodek-
sowy katalog przesłanek nabycia prawa podmiotowego względnego na pod-
stawie umowy sprzedaży. Jednakże aktualne unormowanie (za wzorem
z 1997 roku) daje temu wyraz, przez wprowadzenie (zgodnie z dyspozytywną
naturą przepisu art. 510 § 1 k.c.) dodatkowej, trzeciej przesłanki przenie-
sienia waloru na nabywcę.

Na tle przeobrażeń prawa polskiego umowa sprzedaży giełdowej
niezmiennie zasługuje na miano umowy zobowiązującej do przeniesienia
waloru na nabywcę i wywołuje od razu skutek rozporządzający. Wierzyciel
z tytułu umowy sprzedaży giełdowej nabywa roszczenie o dokonanie wpisu
na rachunek. Umowa sprzedaży giełdowej nie przenosi natomiast waloru
giełdowego na nabywcę. Do osiągnięcia tego skutku wymagane jest jeszcze
dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy nabywcy przez giełdową izbę
rozliczeniową, w architekturze cyklu rozliczeniowego.
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Uzupełnieniem obrotu żyrowego, który polega na
przelewaniu kwot z konta na konto w obrębie tej samej
instytucji jest system rozrachunkowy, polegający na potrącaniu,
czyli kompensowaniu, wzajemnych pretensji między różnymi
instytucjami i zastępowaniu obrotów gotówkowych zapisami
książkowymi. Obrót ten nazywa się także wyrównawczym albo
kliringowym. (…). Po uskutecznieniu wzajemnych kompensacji
nie pokryte różnice wyrównują czekami za pośrednictwem
jednego banku żyrowego, w którym wszystkie odnośne banki
mają swoje rachunki.

F. Tomanek,
Handel towarowy i pieniężny, jego organizacja i technika,

Lwów–Warszawa 1937, s. 267.
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Rozdz ia ł  XV

ELEMENTY PRAWNEJ KOMPOZYCJI
GIEŁDOWEGO CYKLU ROZLICZENIOWEGO

1. Uwagi wstępne

Wspólnym elementem konstrukcji prawnej rozporządzenia na podsta-
wie umowy sprzedaży giełdowej oraz giełdowego cyklu rozliczeniowego jest
dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy członka giełdy przez izbę rozli-
czeniową (izbę rozrachunkową1, izbę kompensacji2, clearing haus, Liquida-
tionsverein, Clearingstelle3). Z tego względu należy określić zależności jury-
dyczne pomiędzy rozporządzeniem na podstawie umowy sprzedaży gieł-
dowej oraz giełdowym cyklem rozliczeniowym. Można to uczynić dzięki
wyodrębnieniu giełdowego cyklu rozliczeniowego na tle innych giełdowych
stosunków obligacyjnych, zwłaszcza stosunku sprzedaży giełdowej.

W doktrynie sformułowano pogląd, że zastosowana forma rozliczeń nie
przesądza konstrukcji zapłaty w ramach stosunku podstawowego4. Wyrażona
myśl pozwala traktować giełdowy cykl rozliczeniowy jako samodzielną kon-
strukcję jurydyczną, wyodrębnioną względem konstrukcji prawnej rozporzą-

1 Projekt nowelizacji z 2007 roku rozróżnia izbę rozliczeniową oraz izbę rozrachunkową
(zob. dodany przepis art. 68a u.o.i.f.). De lege lata oba terminy stosowane są zamiennie. Zob.
np. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy,
Poznań 2002, s. 229.

2 J. Zawiła-Niedźwiecki, (Nie)doskonałość rozliczeń papierów wartościowych, GnG 1995,
nr 10, s. 20.

3 H. Brox, M. Henssler, Handelsrecht, München 2007, s. 321.
4 M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989, s. 89.
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dzenia na podstawie umowy sprzedaży giełdowej. Dopiero w ramach giełdo-
wego cyklu rozliczeniowego dochodzi do przejścia waloru ze zbywcy na
nabywcę, w efekcie spełnienia świadczenia wynikającego ze stosunku pod-
stawowego, przez wpis na rachunek rozliczeniowy, dokonany przez osobę
trzecią (izbę rozliczeniową). Nabycie waloru giełdowego na podstawie umowy
sprzedaży (pomiędzy dwiema osobami) należy zatem odróżniać od przejścia
waloru w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego (konfiguracja trójoso-
bowa). W piśmiennictwie uwypuklono tę różnicę za pomocą stwierdzenia,
iż zasada regulująca przenoszenie własności jest niezależna merytorycznie od
zasady określającej tryb wykonywania zobowiązania5.

W ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego dochodzi do spełnienia
świadczenia na tzw. pierwszym (wyższym) poziomie systemu rozliczeń gieł-
dowych (cykl rozliczeniowy sensu stricto). Analiza elementów konstrukcji
prawnej giełdowego cyklu rozliczeniowego w prawie polskim wymaga roz-
strzygnięcia kilku kwestii szczegółowych. W głównej mierze należy określić
mechanizm jurydyczny przejścia waloru giełdowego z majątku zbywcy do
majątku nabywcy w zamian za zapłatę ceny sprzedaży, a także źródło oraz
sposób powstania obowiązku izby do spełnienia dwóch świadczeń wynikają-
cych z umowy sprzedaży giełdowej. W związku z tym należy wyodrębnić
i scharakteryzować stosunki prawne w ramach giełdowego cyklu rozliczenio-
wego. Przedmiotem rozważań stanie się najprostszy, a zarazem najpowszech-
niejszy schemat rozliczeniowych powiązań obligacyjnych. W sposób uprosz-
czony zostanie również przedstawiony obieg środków pieniężnych w ramach
cyklu, przy czym określenie sytuacji prawnej agenta rozrachunkowego (art. 1
ust. 7 u.o.r.) w ramach cyklu wymagałoby poszerzonych rozważań (zob.
przepis art. 48 ust. 5 u.o.i.f.; dawniej przepis art. 126 ust. 4 p.o.p.w.). Projekt
nowelizacji z 2007 roku przewiduje zmiany unormowania systemu
depozytowo-rozliczeniowego (art. 45a i nast.).

2. Giełdowy cykl rozliczeniowy w ujęciu doktrynalnym

A. Izba rozliczeniowa w sytuacji strony umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie

W doktrynie sformułowano liczne koncepcje objaśniające istotę jury-
dyczną giełdowego cyklu rozliczeniowego. Syntetyczne omówienie wybranych

5 L. Sobolewski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych według nowego Prawa o publi-
cznym obrocie papierami wartościowymi – artykuł polemiczny, MoP 1997, nr 8, s. 309.
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propozycji doktrynalnych zostanie uzupełnione o propozycje zainspirowane
innymi znanymi modelami rozliczeń, zwłaszcza bankowych.

W piśmiennictwie prezentowane są poglądy, które opierają się na zało-
żeniu, że izba rozliczeniowa w zakresie czynności rozliczeniowych występuje
jako strona umowy sprzedaży zawartej na giełdzie6. Izba clearingowa jest
traktowana wprost jako kontrahent transakcji terminowej7. W innym ujęciu
izba rozliczeniowa występuje jako strona „wyłącznie dla celów rozliczenio-
wych”8, przy czym system prawny może przewidywać odpowiedzialność izby
tak jak strony transakcji, tj. jej rolę jako ostatecznego gwaranta (w szerokim
sensie) wykonania zobowiązań transakcyjnych (na wypadek nie wykonania
ich przez stronę)9.

Prezentowane ujęcie izby rozliczeniowej jako strony umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie nie zasługuje jednak na aprobatę. Niezaprzeczalnie gieł-
dowa izba rozliczeniowa jest zobowiązana do spełnienia świadczenia wyni-
kającego z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Jednakże dług izby roz-
liczeniowej nie wynika z tej czynności. Izba rozliczeniowa nie zawiera bo-
wiem umów sprzedaży na giełdzie i z tego względu nie odnoszą się do niej
rozporządzające następstwa tej czynności prawnej. Izba rozliczeniowa nie
ponosi ryzyka gospodarczego związanego z zawarciem umowy sprzedaży
na giełdzie10. Spoczywa ono na stronach umowy, które świadczą ze swo-
jego majątku.

Zobowiązanie izby rozliczeniowej nie wykazuje również charakterystycz-
nych cech zobowiązania gwarancyjnego. Izba rozliczeniowa ponosi odpowie-

6 Zob. np. P. Parkinson, J. Stehm, Clearence and Settlement in U.S. Securities Markets,
Washington 1992, s. 9; N. S. Poser, Broker-Dealer Law and Regulation, Boston–New York–
-Toronto–London 1995, s. 178; N. Battley, Kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych,
Warszawa 1995, s. 22 i nast.; R. Wójcik, Klasyczne i nowoczesne instrumenty finansowe obrotu
giełdowego, ZNAE w Krakowie, Kraków 1993, nr 376, s. 122 i nast.; W. Grabowski, Instrumenty
pochodne a współczesne kryzysy finansowe, Warszawa 1998, s. 22 i nast.; M. Kamiński, Wypra-
cowanie zagadnień prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dla obrotu kontraktami terminowymi
[w:] Kompendium wiedzy na temat tworzenia się rynków terminowych w Polsce, Poznań 1997,
s. 73 i nast.

7 A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001, s. 119.
8 L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów wartościowych. Zagadnienia prawne,

Warszawa 1996, s. 69.
9 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 993. Por. także W. Stępień, Wprowadzenie praw pochodnych na giełdę,
PPW 2001, nr 3, s. 22.

10 Na temat postaci ryzyk w giełdowych systemach rozliczeniowych zob. G. Gerdes, Payment,
Clearing and Settlement Systems, Chicago–Cambridge 1999, s. 14–16. Autor wyróżnia czter-
naście postaci ryzyk.
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dzialność za wykonanie własnego zobowiązania, nie zaś zobowiązania osoby
trzeciej. Należy również podkreślić to, że izba spełnia świadczenie na rzecz
członka giełdy nie w sensie potocznym – jak to zostało określone w doktry-
nie11 – lecz w sensie ścisłym (spełnienie świadczenia ze skutkiem w postaci
wykonania zobowiązania).

Szerokie i, jak się wydaje, nietrafne ujęcie izby rozliczeniowej jako
„kontrahenta” jest w pewnej mierze wynikiem kompromisu terminologiczne-
go, którego osiągnięcie było niezbędnym wymogiem stosowania dyrektywy
98/26/EEC z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie niepodważalności rozli-
czeń w partykularnych porządkach prawnych państw członkowskich Unii
Europejskiej. Przepis art. 1 pkt 6 u.o.r. stanowi, że partner centralny (np. izba
rozliczeniowa) występuje jako „wyłączny kontrahent” w odniesieniu do zle-
ceń rozrachunku. Przepisy tej ustawy przewidują jednak wiele terminów
określających uczestników cyklu rozliczeniowego. Sytuacja prawna uczest-
ników cyklu rozliczeniowego jest zróżnicowana pod względem zakresu
powinności w  ramach cyklu (kryterium funkcjonalne), przy czym jedna
osoba może występować jednocześnie pod wieloma nazwami, jeżeli wyko-
nuje wiele zadań w systemie rozliczeniowym. Można nawet dokonać
pewnego uproszczenia12 i stwierdzić, że rola partnera centralnego polega
na przyjęciu odpowiedzialności za spełnienie świadczenia, zadaniem izby
rozliczeniowej jest obliczenie rozmiaru świadczenia (clearing)13, zaś zada-
niem agenta rozrachunkowego jest spełnienie świadczenia (settlement).
Projekt nowelizacji z 2007 roku definiuje rozliczenie oraz rozrachunek
transakcji (dodany przepis art. 45b). W świetle projektowanych regulacji
rozliczenie oznacza ustalenie wysokości świadczeń wynikających z transak-
cji (tj. clearing) i należy do kompetencji izby rozliczeniowej, natomiast
rozrachunek oznacza spełnienie świadczenia przez wpis na rachunek
(tj. settlement) i należy do kompetencji izby rozrachunkowej14.

11 „Pośrednictwo izby rozliczeniowej sprawia, że w sensie potocznym to izba płaci uczest-
nikowi” (L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 72).

12 Por. także L. Sobolewski na tle dyrektywy 98/26/EEC z dnia 19 maja 1998 roku (tamże,
s. 1010).

13 Ewentualnie kliring. Termin spolszczony przez Z. Żabińskiego, Rozwój podstaw prawa
obrotu pieniężnego i czynności bankowych, SC 1988, t. XXXIV, s. 68. Oprócz wymienionych nazw
KDPW SA może być określany jako „instytucja”, „uczestnik” oraz „podmiot prowadzący sys-
tem”. Zob. przepis art. 1 u.o.r. Por. także D. Szańca, O rozliczeniu transakcji w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych – zagadnienia prawne, TPP 2004, nr 1–2, s. 97.

14 Por. także R. Fischer, Kommission setzt Priorität bei Investmentfonds und Clearing and
Settlement, AG-Report 2007, z. 3, s. 35.
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B. Izba rozliczeniowa w roli sukcesora stron umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie

W piśmiennictwie ukształtowały się poglądy, które traktują izbę rozli-
czeniową jako sukcesora stron umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.
W wyniku sukcesji izba rozliczeniowa bierze udział w cyklu rozliczeniowym
w innym charakterze, niż jako strona umowy sprzedaży giełdowej. Sformu-
łowano na przykład zapatrywanie, że izba rozliczeniowa przystępuje do
umowy, czy też wstępuje w miejsce strony15, przy czym chodzi o sukcesję
opartą na tytule szczególnym, a izba wstępuje w sytuację prawną pierwotnej
strony transakcji, po jej zawarciu przez „pierwotne strony”16. W innym ujęciu
izba rozliczeniowa wstępuje jako strona do każdego kontraktu17.

Dyskusyjnym aspektem prezentowanych propozycji jest w głównej mie-
rze konstrukcja prawna sukcesji, jaka miałaby – ewentualnie – dochodzić do
skutku po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie, pomiędzy izbą rozlicze-
niową a stroną (albo stronami) umowy sprzedaży giełdowej. Członek giełdy,
jako strona umowy sprzedaży giełdowej, nie bierze udziału w odrębnej
(samodzielnej) czynności rozporządzającej dokonanej z izbą rozliczeniową
z tym skutkiem, że traci atrybuty osoby zobowiązanej i uprawnionej do świad-
czenia na podstawie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie, a izba takie atry-
buty nabywa. Izba rozliczeniowa nie jest translatywnym następcą (sukceso-
rem) stron umowy sprzedaży giełdowej w zakresie wierzytelności oraz dłu-
gów wynikających z tej czynności.

W szczególności, izba rozliczeniowa nie nabywa w drodze cesji i prze-
jęcia długu wierzytelności i pasywów wynikających z umowy sprzedaży zawar-
tej na giełdzie18. Koncepcja cesji i przejęcia długu jako podstawy giełdowego
cyklu rozliczeniowego nie wyjaśnia układu stosunków obligacyjnych z udzia-
łem izby rozliczeniowej w sytuacji, gdy strony umowy sprzedaży z samego
założenia nie są zobowiązane do spełnienia świadczenia w sposób i ze skut-
kiem przewidzianym w przepisie art. 488 k.c. Z tego powodu pojawiają się
trudności w określeniu zakresu podmiotowego ewentualnej cesji i przejęcia

15 Por. L. Sobolewski, Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, PUG 1998,
nr 1, s. 8.

16 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 1002.
17 L. Koziorowski, Pojęcie kontraktu opcyjnego i opcji w prawie polskim, RP 1999, nr 6, s. 86.
18 Zob. jednak L. Koziorowski, tamże, s. 85.
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długu19, a w szczególności – trudności w określeniu, przeciwko komu (w sto-
sunku do jakiej osoby) dokonywa się cesja bądź przejęcie długu. Izba rozli-
czeniowa, jako nowy ewentualnie dłużnik, nie zwalnia stron umowy sprze-
daży z obowiązku świadczenia na rzecz drugiej strony20, ponieważ obowią-
zek świadczenia synallagmatycznego na rzecz drugiej strony nie ciąży na
stronach umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Oprócz tego układ stosun-
ków obligacyjnych w ramach cyklu rozliczeniowego według koncepcji połą-
czonej (równoczesnej) cesji i przejęcia długu przedstawiałby się jako kon-
strukcja ponad potrzebę skomplikowana. Koncepcję przelewu wierzytelności
(przejęć długów) jako uzasadnienia procesu rozliczeń zakwestionowano rów-
nież za pomocą innych argumentów21.

C. Giełdowy cykl rozliczeniowy
jako sekwencja samodzielnych zobowiązań

Giełdowy cykl rozliczeniowy można rozpatrywać jako sekwencję samo-
dzielnych zobowiązań wszystkich uczestników cyklu, ukształtowanych według
modelu umowy zlecenia. Prezentowana koncepcja upowszechniła się w pra-
wie niemieckim, z uwagi na szerokie ujęcie normatywne umowy zlecenia.
Należy przyznać, że konstrukcja prawna cyklu rozliczeniowego według pre-
zentowanej formuły jest dosyć klarowna. Przyjmujący zlecenie rozliczeniowe
(dłużnik rozliczeniowy) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności
dla dającego zlecenie (wierzyciel rozliczeniowy). Czynność dłużnika rozlicze-
niowego obejmuje dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy, zgodnie
z żądaniem inicjatora rozliczenia (finalnego wierzyciela) albo następujących
po nim wierzycieli rozliczeniowych.

Najsłabsze ogniwo tej konstrukcji wiąże się z kwestią zarzutów giełdo-
wej izby rozliczeniowej, jakie przysługują jej przeciwko finalnemu wierzycie-
lowi. W wyniku pomyślnej ekskulpacji dłużnika rozliczeniowego (izby) na
zasadach ogólnych finalny wierzyciel nie uzyskałby świadczenia ze stosunku
podstawowego, wykonywanego w ramach cyklu. W ten sposób skutki niewy-
płacalności jednego z uczestników rozliczenia odnosiłyby się do innych uczest-
ników cyklu, z wyjątkiem izby rozliczeniowej.

19 Por. na tle dokumentowych papierów wartościowych A. Chłopecki, Obrót papierami war-
tościowymi na rynku kapitałowym (II), PPH 1995, nr 9, s. 18 i nast. Na tle rozliczeń banko-
wych W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1997, s. 169.

20 Zob. szeroko P. Drapała, Zwalniające przejęcie długu, Warszawa 2002, s. 174 i nast.;
tenże, Glosa do wyroku SN z dnia 19 listopada 2004, II CK 120/04, OSP 2006, z. 2, poz. 19.

21 Zob. D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 106 i nast.
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Istotnym ułatwieniem dla wierzyciela byłoby wprowadzenie reguły
solidarnej odpowiedzialności uczestników rozliczenia, ale do tego niezbędna
jest interwencja ustawodawcy (por. przepis art. 64 prawa bankowego).
Jednakże urzeczywistnienie tego rozwiązania odbiłoby się niekorzystnie na
układzie giełdowych stosunków obligacyjnych22. Na wypadek niewykonania
zobowiązania przez izbę rozliczeniową wierzyciel mógłby skierować roszcze-
nie przeciwko dłużnikowi z umowy sprzedaży giełdowej (ze stosunku podsta-
wowego) jako dłużnikowi solidarnemu, co istotnie skomplikowałoby tryb
dochodzenia roszczeń w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego.

Koncepcja solidarnej odpowiedzialności uczestników cyklu rozliczenio-
wego nie jest adekwatna także w przypadku jej odniesienia do cyklu rozli-
czeniowego sensu largo. Brak roszczeń izby rozliczeniowej względem klienta
i vice versa należy traktować jako podstawową regułę giełdowych stosunków
obligacyjnych. Trudno w szczególności opowiedzieć się za rozwiązaniem, które
zakłada odpowiedzialność izby rozliczeniowej względem klienta, jeżeli
pośrednik nie wykona swojego zobowiązania względem klienta, w zakresie
wprowadzenia w skutki umowy sprzedaży giełdowej przez wpis na rachunek.

D. Giełdowy cykl rozliczeniowy a kompensata zobowiązań

Wyeksponowane miejsce w dyskusji doktrynalnej zajmują poglądy, któ-
re traktują kompensatę jako podstawę konstrukcji jurydycznej giełdowego
cyklu rozliczeniowego23. Pojawiają się jednak co do tego pewne zastrzeżenia.
Koncepcja kompensaty (dwu- bądź wielostronnej) nie daje odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób izba rozliczeniowa staje się wierzycielem i dłużnikiem
stron umowy sprzedaży giełdowej, czyli – w jaki sposób izba staje się poten-
cjalnym uczestnikiem ewentualnego potrącenia. Brak ustaleń w tej kwestii
pociąga za sobą niewiadomą co do tego, które wierzytelności izby przeciwko
pośrednikowi podlegają potrąceniu i w jaki sposób izba uzyskała tytuł do
nich. Kompensata nie stanowi bowiem źródła stosunku obligacyjnego, lecz
jest jednym ze sposobów umorzenia zobowiązania.

Efekt końcowy rozliczenia giełdowego może nasuwać sugestię, że w wy-
niku świadczenia izby rozliczeniowej dochodzi do zbiorowego potrącenia po-
między stronami umowy sprzedaży giełdowej i umorzenia ich zobowiązań uno
actu (wyrównanie pozycji, rozliczenie). Tymczasem uregulowane w prawie

22 Zob. także na tle bankowego cyklu rozliczeniowego M. Bączyk, Umowy w zakresie czyn-
ności bankowych [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001,
s. 807 i nast.
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polskim „potrącenie” w giełdowym cyklu rozliczeniowym (art. 60 u.o.i.f.;
art. 45d u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku; dawniej
art. 138 p.o.p.w.) dokonywa się pomiędzy członkiem giełdy a izbą, nie zaś we-
dług schematu członek giełdy – inny członek giełdy. Należy odnotować, że
w świetle poglądów doktrynalnych unormowanie przepisu art. 138 p.o.p.w.
stanowiło podstawę kompensaty wielostronnej24. Wyrażone opinie zacho-
wują swoją aktualność także na gruncie przepisu art. 60 u.o.i.f. (oraz
art. 45d u.o.i.f. w brzmieniu proponowanym przez projekt nowelizacji
z 2007 roku). Jednakże omawiana regulacja nie stanowi podstawy konstrukcji
prawnej giełdowego cyklu rozliczeniowego z trzech przynajmniej powodów.

Po pierwsze, dług poszczególnych członków giełdy względem izby roz-
liczeniowej nie stanowi podstawy zbiorowego potrącenia. W zbiorowym
potrąceniu biorą udział więcej niż dwie osoby. Członkowie giełdy nie są zaś
jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, czyli nie zachodzi
pomiędzy mini podstawowa przesłanka potrącenia (art. 498 § 1 k.c.), które
może zostać ukształtowane (np. ex contractu) jako kompensata wielostron-
na25. Natomiast izba rozliczeniowa nie może występować w roli uczestnika
zbiorowego potrącenia, ponieważ nie przysługują jej wierzytelności wynika-
jące z umowy sprzedaży giełdowej, ani nie jest zobowiązana na podstawie
tej czynności prawnej. Zaproponowane w doktrynie określenia uczestników
giełdowego cyklu rozliczeniowego jako „hipotetycznej” i „rzeczywistej” strony
transakcji26 także nie przyczyniają się do wytłumaczenia istoty cyklu rozlicze-
niowego w oparciu o konstrukcję „potrącenia” przewidzianego w przepisie
art. 60 u.o.i.f.

Po drugie, na gruncie przepisu art. 60 u.o.i.f. mamy do czynienia z mul-
tiplikacją dwustronnych potrąceń, każdorazowo pomiędzy izbą, a zobowiąza-
nym i jednocześnie uprawnionym członkiem giełdy. Wierzytelności wynikające
z umowy sprzedaży giełdowej nie wygasają w wyniku tych kompensat,
zarówno patrząc z punktu widzenia wierzyciela-członka giełdy, jak również
wierzyciela-izby, ponieważ już wcześniej uległy one umorzeniu. Saldo kompen-
sowane na podstawie przepisu art. 60 u.o.i.f. powstaje bowiem pomiędzy

23 Zob. także definicję kompensowania przewidzianą w przepisie art. 1 pkt 16 u.o.r.
24 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 711; L. Sobolewski [w:] Prawo o pu-

blicznym obrocie..., s. 998. Por. także W. Przybylska-Kapuścińska, dz. cyt., s. 236.
25 Zob. pojęcie kompensacji wielostronnej w przepisie § 49 ust. 1 i 2 Regulaminu Krajowego

Depozytu Papierów Wartościowych (wg stanu prawnego na dzień 1 marca 2007 roku). Por.
także K. P. Berger, Der Aufrechnungsvertrag, Tübingen 1996, s. 355 i nast.

26 L. Sobolewski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 1001–1002.
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członkiem giełdy a izbą, a nie pomiędzy członkiem giełdy a innym członkiem
giełdy. Jak się wydaje, skutek wyprowadzenia salda na podstawie przepisu
art. 60 u.o.i.f. przypomina skutek wyprowadzenia salda w ramach rachunku
bieżącego (conto corrente; das Kontokorrent)27, czyli jest tzw. kompensacją
stałą28. Udział izby w licznych potrąceniach nie ma wpływu na charakter
prawny tych potrąceń; mamy do czynienia z potrąceniami dwustronnymi.

Po trzecie, potrącenie dwustronne przewidziane w przepisie art. 60 u.o.i.f.,
które obejmuje świadczenia izby względem członków giełdy i vice versa, doko-
nywa się już po zakończeniu cyklu rozliczeniowego sensu stricto w obrębie
izby, tj. po zaspokojeniu roszczeń członków giełdy wynikających z umowy
sprzedaży29. Z omawianym potrąceniem mamy więc do czynienia już po
wykonaniu umowy sprzedaży giełdowej przez wpis na rachunek rozliczeniowy.
Należy zatem zauważyć, że potrącenie dokonane już po wykonaniu umowy
sprzedaży giełdowej przez wpis na rachunek nie może stanowić podstawy
konstrukcji prawnej giełdowego cyklu rozliczeniowego, ze względu na zaob-
serwowaną sekwencję zdarzeń w czasie30.

E. Giełdowy cykl rozliczeniowy w świetle koncepcji netting’u

W doktrynie zgłoszono propozycję objaśnienia istoty jurydycznej gieł-
dowego cyklu rozliczeniowego w oparciu o instytucję netting’u. Pojęcie net-
ting wywodzi się z systemu common law31 i zostało przybliżone w doktrynie
prawa polskiego32.

27 Szerzej M. Bączyk, Czy polskiej praktyce bankowej potrzebna jest umowa rachunku bieżą-
cego (kontokorrentu)?, Prawo Bankowe 1998, nr 3, s. 69 i nast.; H. Schimansky [w:] Bankrechts
– Handbuch, Band I, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte, H.-J. Lwowsky, München 2001, s. 960;
H. Brox, M. Henssler, Handelsrecht..., s. 186 i nast.

28 Por. D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 85 oraz 102–103; por. także H.-J. Vollrath,
Die Entgültigkeit bargeldloser Zahlungen, Berlin–New York 1997, s. 171.

29 Por. Z. Świderski, Przeniesienie praw z akcji w obrocie publicznym, ZNWSGK w Kutnie,
t. I, Kutno 2001, s. 112.

30 Izba w pierwszej kolejności wykonywa umowę sprzedaży, następnie – po drugie – rozlicza
się z każdą ze stron z osobna metodą netto (wg przepisu art. 60 u.o.i.f.).

31 Zob. np. P. Parkinson, J. Stehm, dz. cyt., s. 9 i nast.; G. Gerdes, dz. cyt., s. 22 i nast.;
K. P. Berger, dz. cyt., s. 19 i nast. oraz s. 35 i nast.; U. Jahn [w:] Bankrechts – Handbuch...,
s. 3745.

32 Zob. np. A. Chłopecki, Mechanizm prawny transakcji giełdowych – nowe zjawiska w obrocie
gospodarczym, PPW 2000, nr 9, s. 4; tenże, Opcje i transakcje terminowe..., s. 232 i nast.;
L. Sobolewski, System krajowego depozytu..., s. 72; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie...,
s. 719; A. Krauze, Prawne aspekty transakcji terminowych i zabezpieczających – cz. II, RP 1998,
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Wykorzystanie koncepcji netting’u jako podstawy konstrukcji prawnej
giełdowego cyklu rozliczeniowego jest jednak ograniczone, ze względu na
nieprecyzyjny zakres zastosowania tej zagranicznej figury jurydycznej w pra-
wie polskim. Netting obejmuje różne sytuacje prawne. W świetle poglądów
doktrynalnych pojęcie netting’u ma wyjaśniać tryb zawierania umów sprze-
daży na giełdzie albo tryb umarzania zobowiązań w drodze kompensacji
pomiędzy dwiema osobami33. Należy przyjąć, że prezentowana rozbieżność
jest znacząca, co uniemożliwia analizę giełdowego cyklu rozliczeniowego jako
netting’u z pominięciem wniosków dyskusji doktrynalnej na temat ogólnego
znaczenia oraz istoty jurydycznej netting’u w prawie polskim. Instytucja
netting’u wykazuje m.in. pewne podobieństwa do konstrukcji rachunku bieżą-
cego (conto corrente)34. Problematyka netting’u wymagałaby poszerzonych
badań, aczkolwiek nie zostanie aktualnie rozwinięta. W doktrynie podnosi
się także inne argumenty dyskwalifikujące koncepcję umowy netting’u jako
uzasadnienie procesu rozliczeń35.

F. Inne doktrynalne ujęcia giełdowego cyklu rozliczeniowego

W piśmiennictwie sformułowano pogląd, iż podstawą obowiązku świad-
czenia przez izbę rozliczeniową jest złożona nowacja36. Jak się wydaje, jej
efektem miałoby być podmiotowe przekształcenie zobowiązania wynikające-
go z umowy sprzedaży giełdowej. Tymczasem na tle giełdowego cyklu roz-
liczeniowego nie dochodzi do podmiotowej modyfikacji zobowiązania wyni-
kającego z umowy sprzedaży giełdowej. Ponadto powstanie zobowiązania izby
nie umarza zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej. Nie jest

nr 6, s. 67; A. Łodyga, Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych w Unii Europejskiej oraz prawne regulacje dotyczące takich systemów na
gruncie prawa polskiego, Warszawa 2001, s. 26; A. Rachwał, Skuteczność klauzuli nettingu
w postępowaniu upadłościowym, TPP 2001, nr 4, s. 91 i nast.; Ł. Paszkiewicz, Netting (saldowa-
nie) jako czynność prawna, PB 2003, nr 11, s. 69; T. Paintner, Wpływ ogłoszenia upadłości na
klauzulę nettingu w prawie polskim – krótki zarys regulacji art. 103 pr.bank. oraz art. 98 pro-
jektu ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze, TPP 2002, nr 4, s. 9; R. Zdzieborski, Netting
likwidacyjny transakcji pozabilansowych, PB 2004, nr 1, s. 47.

33 Zob. A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe..., s. 4 oraz s. 232 i nast.; A. Chłopecki,
M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003, s. 96 oraz s. 38; Ł. Paszkiewicz, dz. cyt., s. 78.

34 Zob. M. Porzycki, Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony umowy wzajemnej
z uwzględnieniem nettingu na wypadek niewypłacalności, Kraków 2002, s. 107–113.

35 Zob. D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 109–111.
36 Por. L. Sobolewski, Umowa opcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, PUG 1998,

nr 1, s. 8; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 1002.
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więc zobowiązanie izby zobowiązaniem „nowym”37. Z tego względu wysu-
nięta propozycja nie zasługuje na aprobatę. Została ona trafnie zakwestiono-
wana również ze stanowiska koncepcji odnowienia jako uzasadnienia procesu
rozliczeń38.

W świetle innej koncepcji proces spełniania świadczenia odbywa się
według konstrukcji przekazu39. Nie można jednak zaakceptować tego poglądu.
Jeden (samodzielnie występujący) przekaz nie tłumaczy bowiem istoty jury-
dycznej giełdowego cyklu rozliczeniowego, ponieważ umowa sprzedaży gieł-
dowej polega na spełnieniu dwóch świadczeń. Jeżeli oprócz tego u podstaw
sugerowanej konstrukcji cyklu rozliczeniowego leży założenie, że bierze
w nim udział klient (np. jako odbiorca przekazu), to taka koncepcja nie może
się utrzymać.

Ze względu na liczne słabości zakwestionowano także koncepcję prze-
kazów i potrąceń między uczestnikami jako uzasadnienie procesu rozliczeń40.
Do podniesionych argumentów warto dodać, że rola izby nie może zostać
zredukowana do roli podmiotu, który występuje w innym charakterze, niż
jako dłużnik. Natomiast uprawnienie do przeprowadzania potrąceń między
stronami transakcji nie tłumaczy źródła obowiązku świadczenia izby.

W literaturze sformułowano koncepcję czasowego transferu41, również
nakierowaną na wytłumaczenie cyklu rozliczeniowego sensu largo, tzn. z udzia-
łem klienta. Klient nie bierze jednak udziału w wykonywaniu umowy sprze-
daży zawartej na giełdzie.

Wykazano również nieprzydatność koncepcji świadczenia na rzecz osoby
trzeciej jako uzasadnienia procesu rozliczeń42. Trafną argumentację można
wzbogacić dodając, że wierzyciel (jako beneficjent świadczenia rozliczenio-
wego) nie jest uprawniony do uzyskania świadczenia od dłużnika na podsta-
wie umowy dłużnika z izbą, zawierającej zastrzeżenie in favorem tertii. Izba
rozliczeniowa nie jest bowiem stroną umowy sprzedaży giełdowej, która
miałaby – ewentualnie – takie zastrzeżenie zawierać. Ponadto wierzyciel
z umowy sprzedaży giełdowej nie może żądać świadczenia bezpośrednio od
dłużnika. Na gruncie prezentowanej koncepcji nie jest jasne zarówno

37 Por. także A. Szpunar, Kilka uwag o odnowieniu, PPH 1997, nr 12, s. 10 i nast.
38 D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 102 i nast.
39 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 263; A. Zwolińska-Doboszyńska,

Przenoszenie praw w publicznym obrocie papierami wartościowymi, PPW 2000, nr 10, s. 28 i nast.
40 D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 113 i nast.
41 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 263.
42 D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 111 i nast.
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usytuowanie izby rozliczeniowej, jak i pozycja prawna wierzyciela, upraw-
nionego do uzyskania świadczenia od izby rozliczeniowej.

Istotę jurydyczną giełdowego cyklu rozliczeniowego interpretowano
także w świetle zasady jednoczesnego spełnienia świadczenia (tzw. dvp;
delivery versus payment, Lieferung gegen Zahlung)43. W doktrynie przyjmuje
się, że w zakresie rozliczeń transakcji zasada dvp ma bardzo duże znaczenie,
organizuje bowiem proces wykonywania zobowiązań przez strony transakcji44.
Jednakże prezentowana koncepcja określa jedynie sposób spełnienia dwóch
świadczeń przez izbę, względem jednej ze stron umowy sprzedaży giełdowej.
Wysunięta propozycja nie bierze jednak pod uwagę podstawy obowiązku
dokonania tych czynności oraz trybu przejścia waloru giełdowego i ceny
sprzedaży ze zbywcy na nabywcę.

Istotę giełdowego cyklu rozliczeniowego próbowano również ująć
w ramach idei wspólnego zobowiązania się podmiotów stosunku uczestnictwa
jako podstawy rozliczeń. Słabym ogniwem zgłoszonej koncepcji wspólnego
rozliczenia45 jest z pewnością niedostatecznie wyraźnie położony akcent na
związek wykonania umowy sprzedaży giełdowej przez izbę z samą umową
sprzedaży giełdowej zawartą przez członków giełdy. W efekcie rozliczenia
umowa sprzedaży giełdowej zostaje wykonana przez spełnienie świadczenia.
Natomiast koncepcja wspólnego zobowiązania stanowi wytłumaczenie
wewnętrznych powiązań pomiędzy izbą rozliczeniową a ogółem członków
giełdy, którzy są jednocześnie członkami izby rozliczeniowej. Należy zauważyć
jednak, że takie wspólne powiązanie nie istnieje. Ustrój buchalterii rozlicze-
niowej z punktu widzenia korporacyjnego to ogół syngularnych powiązań
umownych, pomiędzy izbą oraz jej członkami (głównie członkami giełdy).
Członkowie izby rozliczeniowej są powiązani węzłem obligacyjnym z izbą.
Natomiast powiązania członów z innymi członkami, np. wg modelu spółki
partnerskiej46, oczywiście nie występują. Niezależnie od tego zaprezentowana
koncepcja nie wyjaśnia, w jaki sposób dochodzi do wykonania umowy sprze-
daży zawartej na giełdzie w wyniku spełnienia świadczenia przez izbę rozli-
czeniową, która umowy sprzedaży giełdowej przecież nie zawarła. Do pole-
miki zachęca między innymi pogląd, który głosi, że roszczenie o spełnienie

43 Zob. np. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 650; tenże, Umowa o pośred-
nictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie), Warszawa 2000, s. 262; L. Sobolewski, System
krajowego depozytu..., s. 61; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 254.

44 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 255. Zob. także A. Chłopecki, M. Dyl,
Prawo rynku kapitałowego..., s. 40–42.

45 Szeroko D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 88 i nast.
46 D. Szańca, tamże, s. 98.
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świadczenia przysługuje łącznie wszystkim uczestnikom rozliczenia47. Równie
dyskusyjne jest zapatrywanie, iż skutki niewykonania zobowiązania przez
jednego z uczestników odnoszą się do osób, które umowy sprzedaży w ogóle
nie zawarły48. Należy również zakwestionować pogląd, że izba rozliczeniowa
nie jest wierzycielem stron umowy sprzedaży giełdowej49.

Kolejną propozycją doktrynalną jest koncepcja zobowiązania „alterna-
tywnego” jako uzasadnienie procesu rozliczeń50. Źródłem takiego zobowiązania
jest ustawa oraz zwyczaj. Elementy treściowe wywodzą się z umowy sprze-
daży giełdowej oraz umowy o uczestnictwo w giełdowym systemie rozlicze-
niowym. Obowiązek świadczenia wynika zaś z umowy realizacyjnej wzglę-
dem bliżej scharakteryzowanej umowy ramowej, przy czym świadczenia
uczestników rozliczenia zostały zakwalifikowane jako świadczenia okresowe.
Prezentowana koncepcja zawiera też elementy instytucji przekazu spełnienia
świadczenia. Przybliżona w swych głównych tezach idea nie wyjaśnia jednak
podstawowych założeń konstrukcyjnych giełdowego cyklu rozliczeniowego
(m.in. źródła zobowiązania izby rozliczeniowej do spełnienia dwóch świad-
czeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie).

W prawie niemieckim zaprezentowano model giełdowego cyklu rozli-
czeniowego na tle stosunków powierniczych. Izba rozliczeniowa znajduje się
w położeniu prawnym powiernika (Treuhänder), przy czym klient należy do
grona uczestników cyklu rozliczeniowego51. Traktowanie klienta jako uczest-
nika cyklu rozliczeniowego sensu stricto ogranicza zastosowanie tej konstrukcji.
Niezależnie od tego składniki majątku uczestników rozliczenia (członków
giełdy), odzwierciedlone przez wpisy na rachunkach rozliczeniowych prowa-
dzonych przez izbę, nie stanowią składników majątku izby rozliczeniowej.

3. Zastosowanie instytucji przekazu
w zakresie giełdowego cyklu rozliczeniowego

Obowiązujące ustawodawstwo nie daje wyraźnych wskazówek norma-
tywnych, pozwalających na potraktowanie instytucji przekazu jako podstawy

47 D. Szańca, tamże, s. 102.
48 D. Szańca, tamże, s. 91.
49 D. Szańca, tamże, s. 95.
50 D. Szańca, tamże, s. 115 i nast.
51 Zob. D. Einsele, Wertpapierrecht als Schuldrecht. Funktionsverlust von Effektenurkunden

im internationalen Rechtsverkehr, Tübingen 1995, s. 561 i nast.
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konstrukcji prawnej giełdowego cyklu rozliczeniowego. Także dyrektywa
98/26/EEC z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie niepodważalności rozliczeń
nie wysuwa propozycji konstrukcyjnego ujęcia giełdowego cyklu rozlicze-
niowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Jednakże, jak się wydaje, instytucja przekazu może być traktowana jako
podstawa konstrukcji prawnej giełdowego cyklu rozliczeniowego de lege lata,
bez względu na ogólną przydatność przekazu na gruncie niektórych zobowią-
zań szczegółowych, w tym także powstałych w ramach cyklów rozliczeniowych52.
Argumenty przychylne dla sformułowanej opinii wywodzą się np. z przepisów
u.o.r. Zdefiniowane w przepisie art. 1 u.o.r. „systemy płatności” (pkt 1) oraz
„systemy rozrachunku papierów wartościowych” (pkt 2), jako relacje pomiędzy
trzema osobami, mogą być rozpatrywane w kontekście instytucji przekazu.
Podobnych argumentów dostarcza przepis art. 59 ust. 1 u.o.i.f. (dawniej prze-
pis art. 137 ust. 1 p.o.p.w.). Wyraźnie traktuje on o niektórych stosunkach
prawnych na tle ewentualnego przyjęcia przekazu spełnienia świadczenia wyni-
kającego z umowy sprzedaży giełdowej, a mianowicie o stosunkach pokrycia.

Przytoczone regulacje mogą stanowić uzasadnienie dla rozpatrywania
instytucji przekazu jako konstrukcyjnej podstawy giełdowego cyklu rozlicze-
niowego w prawie polskim. Ustawodawca pozostawia jednak miejsce na
poglądy konkurencyjne. Z tego względu poszukiwanie oparcia dla sugero-
wanej koncepcji nadal pozostaje potrzebą aktualną. Propozycję instytucji prze-
kazu jako podstawy konstrukcji prawnej giełdowego cyklu rozliczeniowego
można umotywować za pomocą dodatkowych argumentów.

Należy podkreślić to, że strony umowy sprzedaży giełdowej, wykony-
wanej przez wpis na rachunek, nie są zobowiązane do spełnienia świadczenia
bezpośrednio względem siebie, ani w zakresie przeniesienia waloru giełdo-
wego, ani w zakresie zapłaty ceny sprzedaży. Odpowiedzialność w zakresie
spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży giełdowej ponosi osoba trzecia,
co znajduje wyraz w przpisie art. 7 ust. 2 u.o.i.f. Izba rozliczeniowa spełnia
dwa świadczenia wynikające z umowy sprzedaży giełdowej, chociaż nie jest
stroną tej umowy. W doktrynie trafnie wyeksponowano fakt, że podstawą
odpowiedzialności izby w związku ze spełnieniem tych świadczeń jest stosunek
obligacyjny53. Z uwagi na brak uregulowań normatywnych przewidujących

52 W zakresie rozliczeń bankowych oraz na tle innych stosunków pokrycia. Zob. szerzej
M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku..., s. 100; G. Hassold, Zur Leistung im Dreiperso-
nenverhältnis, München 1981, s. 177 i nast.; na tle cyklu rozliczeniowego związanego z użyciem
karty kredytowej zob. S. Meder, Die Bargeldlose Zahlung, Frankfurt am Main 1996, s. 225 i nast.

53 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 1002.
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explicite obowiązek spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży giełdowej przez
izbę54, źródłem obowiązku świadczenia izby jest zatem stosunek obligacyjny
pomiędzy izbą rozliczeniową, a każdą ze stron umowy sprzedaży giełdowej.
Na tle dwóch stosunków obligacyjnych, pomiędzy trzema osobami („izba
– członek giełdy A” oraz „izba – członek giełdy B”) po zawarciu umowy
sprzedaży giełdowej aktualizuje się zobowiązanie izby. W ramach tego zobo-
wiązania izba powinna spełnić dwa świadczenia (przeniesienie waloru na
nabywcę; zapłata ceny sprzedaży na rzecz zbywcy) oraz może domagać się
dwóch świadczeń, jako osoba uprawniona (pokrycie rozliczeniowe).

Proponowaną konstrukcję jurydyczną giełdowego cyklu rozliczeniowego
można także uzasadnić z punktu widzenia przesłanek nabycia waloru giełdo-
wego na podstawie umowy sprzedaży giełdowej. Z umowy sprzedaży giełdo-
wej wynika roszczenie nabywcy o przeniesienie waloru giełdowego przez wpis
na rachunek. Jednakże regulacja ustawowa nie określa trybu przejścia walo-
ru ze zbywcy na nabywcę via giełdowa izba rozliczeniowa. Jeżeli jednak sama
umowa sprzedaży nie wywiera skutku rozporządzającego, sprzedawca jest
zobowiązany do dokonania dalszych czynności niezbędnych do wywołania
tego skutku55. Skutek zbliżony do takiego, jaki zapewnia przelew można osiąg-
nąć za pomocą instytucji, których konstrukcja prawna nie zakłada przejścia
wierzytelności z jednej osoby na drugą56. Jedną z takich instytucji jest przekaz
spełnienia świadczenia57.

4. Podstawowe założenia konstrukcji prawnej
giełdowego cyklu rozliczeniowego
według koncepcji dwóch przekazów

Zarówno przeniesienie prawa podmiotowego wpisanego na rachunek,
jak również zapłata ceny sprzedaży mogą być przedmiotem przekazu speł-
nienia świadczenia58. W giełdowym cyklu rozliczeniowym, opierającym się
na konstrukcji przekazu, przeniesienie waloru giełdowego ze zbywcy na na-

54 Por. jednak zakres kompetencji (zadań) izby, przewidziany w przepisie art. 48 u.o.i.f.
55 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – cześć szczegółowa, Warszawa 2005, s. 25.
56 K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990, s. 26.
57 K. Zawada, tamże, s. 26.
58 Argumenty doktrynalne na przedmiot przekazu prezentują np. A. Szpunar, Przekaz według

kodeksu zobowiązań, Kraków 1937, s. 15; E. Łętowska, W sprawie możliwości zastosowania prze-
kazu do kwalifikacji stosunków powstających na tle gwarancji [w:] Problemy kodyfikacji prawa
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bywcę odbywa się w ten sposób, że dłużnik-sprzedawca przekazuje izbie rozli-
czeniowej spełnienie świadczenia niepieniężnego na rzecz wierzyciela-
-nabywcy. Zobowiązanie izby rozliczeniowej powstaje w wyniku przyjęcia
przekazu (akcept). Wierzyciel (odbiorca przekazu) może żądać spełnienia
świadczenia od izby (akceptant), nie zaś od dłużnika z umowy sprzedaży
(przekazującego). Wierzycielowi-nabywcy nie przysługuje bowiem roszczenie
względem dłużnika-sprzedawcy o spełnienie świadczenia wynikającego z umo-
wy sprzedaży giełdowej przez wpis na rachunek rozliczeniowy. W analogicz-
ny sposób dochodzi do zapłaty ceny sprzedaży na rzecz zbywcy giełdowego
prawa pochodnego.

W giełdowym cyklu rozliczeniowym (sensu stricto) biorą udział trzy
osoby, tj. strony umowy sprzedaży giełdowej oraz giełdowa izba rozliczenio-
wa59. Ze względu na to, że umowa sprzedaży giełdowej polega na spełnieniu
dwóch świadczeń, to konstrukcja giełdowego cyklu rozliczeniowego opiera
się na dwóch przekazach. W ramach jednego przekazu odbywa się transfer
waloru giełdowego. Natomiast w ramach drugiego przekazu dochodzi do za-
płaty ceny sprzedaży. W obu przypadkach spełnienie świadczenia polega na
dokonaniu wpisu na rachunek rozliczeniowy pośrednika prowadzony przez
izbę, co jest podstawą konkluzji, że przeniesienie waloru giełdowego oraz za-
płata ceny sprzedaży dokonywa się w taki sam sposób. Z tego względu na tle
rozliczeń giełdowych można mówić o dwóch samodzielnych cyklach rozlicze-
niowych, których konstrukcja prawna jest analogiczna, a mianowicie o cyklu
transferu waloru giełdowego oraz cyklu zapłaty ceny sprzedaży (zob. sche-
mat 1 na końcu pracy). Terminologia jest oczywiście konwencjonalna.

W ramach cyklu transferu waloru giełdowego zbywca waloru giełdowego
przekazuje spełnienie świadczenia niepieniężnego wynikającego z umowy
sprzedaży (przeniesienie waloru na nabywcę) i upoważnia izbę rozliczeniową
(przekazany) do spełnienia świadczenia na rzecz nabywcy waloru (odbiorca
przekazu; zob. schemat 2).

W ramach cyklu zapłaty ceny sprzedaży nabywca waloru giełdowego
przekazuje spełnienie świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy

cywilnego, Księga Pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990, s. 341;
K. Zawada [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 838
oraz Cz. Żuławska [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II,
Warszawa 2002, s. 759. Argumentów normatywnych dostarcza na przykład przepis § 783 k.c.niem.

59 Jedynie ten wariant podmiotowy cyklu tłumaczy w równym stopniu wykonanie umowy
sprzedaży giełdowej w następujących konfiguracjach podmiotowych: „A – izba – B” oraz „klient
A – A – izba – B – klient B”, jak również „warianty pośrednie” („czteroosobowe”): „klient A –
– A – izba – B” oraz „A – izba – B – klient B”.
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sprzedaży (zapłata ceny na rzecz zbywcy) i upoważnia izbę rozliczeniową
(przekazany) do spełnienia świadczenia na rzecz zbywcy waloru (odbiorca
przekazu; zob. schemat 3).

Konstrukcja prawna cyklu przeniesienia waloru giełdowego oraz cyklu
zapłaty ceny sprzedaży jest analogiczna. Przekazujący (dłużnik z umowy
sprzedaży) jest jednocześnie odbiorcą drugiego przekazu (jako wierzyciel
w zakresie drugiego świadczenia). Każda ze stron umowy sprzedaży giełdo-
wej bierze więc udział w dwóch przekazach, jednocześnie jako dłużnik (prze-
kazujący) oraz jako wierzyciel (odbiorca przekazu). Przekazujący spełnienie
świadczenia w przekazie obejmującym transfer waloru jest odbiorcą ceny
sprzedaży w przekazie obejmującym zapłatę ceny. Przekazujący spełnienie
świadczenia w przekazie obejmującym zapłatę ceny jest odbiorcą waloru
giełdowego w przekazie obejmującym transfer waloru. Stanowisko izby roz-
liczeniowej pozostaje niezmienne. Na gruncie obu przekazów giełdowych izba
zajmuje prawną pozycję przekazanego.

Jednoczesne przyjęcie dwóch przekazów odnosi ten skutek, że izba znaj-
duje się w położeniu akceptanta, w zakresie spełnienia dwóch świadczeń wyni-
kających z umowy sprzedaży giełdowej. Zaciągnięcie przez izbę zobowiązania
w wyniku przyjęcia dwóch przekazów niewątpliwie zwalnia dłużników z obo-
wiązku świadczenia (wyjątek zastrzeżony w przepisie art. 9215 k.c.). Jak się
wydaje, z uwagi na spoczywający na izbie rozliczeniowej obowiązek przyjmowa-
nia (akceptowania) przekazów, udzielenie przekazu giełdowego można trakto-
wać jako czynność rozporządzającą dłużnika w stosunku podstawowym, chociaż
rozporządzający60, a nawet przysparzający61 charakter udzielenia przekazu został
w doktrynie zakwestionowany, na rzecz koncepcji upoważnienia. Spełnienie
świadczenia przez izbę zmniejsza majątek dłużnika (rozporządzenie) i powięk-
sza majątek wierzyciela (przysporzenie). W ten sposób skutki wykonania umowy
sprzedaży, w drodze dokonania przez izbę wpisów na rachunki rozliczeniowe,
odnoszą się do majątków stron umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.

5. Stosunki obligacyjne
w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego

W ramach cyklu transferu waloru giełdowego oraz cyklu zapłaty ceny
sprzedaży można wyodrębnić typowe stosunki obligacyjne, charakterystyczne

60 Zob. K. Zawada [w:] Kodeks cywilny..., s. 836.
61 Zob. A. Szpunar, Kilka uwag o przekazie, PPH 1997, nr 1, s. 19.
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dla instytucji przekazu spełnienia świadczenia (art. 9211 k.c.). Jurydyczne
zależności pomiędzy tymi stosunkami prezentują się w zasadzie w sposób
analogiczny, jak w przypadku typowego „pojedynczego” przekazu. Jednakże
ze względu na to, że w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego izba roz-
liczeniowa jest upoważniona do spełnienia dwóch świadczeń, to w giełdo-
wym cyklu rozliczeniowym można wyodrębnić łącznie pięć stosunków obli-
gacyjnych pomiędzy trzema osobami: stosunek waluty, dwa stosunki pokry-
cia oraz dwa stosunki zapłaty.

Stosunek waluty powstaje w wyniku zawarcia umowy sprzedaży na
giełdzie przez dwóch członków giełdy i wynikają z niego dwa przekazane
świadczenia. W cyklu transferu waloru giełdowego świadczenie dłużnika
w ramach stosunku waluty obejmuje przeniesienie waloru giełdowego na
nabywcę. W cyklu zapłaty ceny sprzedaży świadczenie dłużnika w ramach
stosunku waluty obejmuje zapłatę ceny sprzedaży na rzecz zbywcy.

Stosunek pokrycia kształtuje zobowiązanie izby w zakresie dokonywa-
nia czynności rozliczeniowych. Izba jest zobowiązana względem dłużnika,
który jest zobowiązany do spełnienia świadczenia na podstawie umowy sprze-
daży zawartej na giełdzie.

Stosunek zapłaty określa sytuację prawną członka giełdy jako wierzy-
ciela izby. Członek giełdy jest uprawniony do uzyskania świadczenia od izby
rozliczeniowej, która występuje jako dłużnik zobowiązany na podstawie przy-
jęcia przekazu.

Należy określić podstawową treść prezentowanych stosunków obliga-
cyjnych oraz występujące między nimi zależności jurydyczne. Ze względu na
analogiczną konstrukcję prawną cyklu transferu waloru giełdowego oraz cyklu
pieniężnego wystarczy zarysować jedynie ogólny schemat stosunków obliga-
cyjnych w ramach cyklu, nie czyniąc rozróżnienia na stosunki obligacyjne
w ramach cyklu transferu waloru oraz cyklu pieniężnego.

6. Umowa sprzedaży giełdowej
jako podstawa upoważnienia izby rozliczeniowej
do spełnienia świadczenia

Znaczenie stosunku waluty na tle instytucji przekazu spełnienia świad-
czenia polega na tym, że jego treść stanowi uzasadnienie (gospodarcze) dla
wykorzystania instytucji przekazu. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja prawna
przekazującego względem odbiorcy stanowi pobudkę upoważnienia osoby
trzeciej do spełnienia świadczenia na rzecz odbiorcy. Jeżeli przekazujący jest
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dłużnikiem odbiorcy62, to stosunek waluty wyjaśnia, dlaczego przekazujący
chce za pośrednictwem przekazanego dokonać przysporzenia na rzecz od-
biorcy przekazu63. Przekazujący z reguły pragnie w ten sposób wypełnić swoje
zobowiązanie wobec odbiorcy przekazu64.

Tymczasem z umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na walor
giełdowy nie wynika obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia na rzecz wie-
rzyciela. Wierzyciel może skierować roszczenie o spełnienie świadczenia
jedynie względem osoby trzeciej (izby). Z tego powodu obowiązek spełnienia
świadczenia w ramach stosunku waluty nie stanowi uzasadnienia dla skorzy-
stania z możliwości udzielenia przekazu spełnienia świadczenia przez dłuż-
nika, zobowiązanego na podstawie umowy sprzedaży giełdowej. Dłużnik
świadczy bowiem na rzecz izby rozliczeniowej, ponieważ nie jest zobowią-
zany wobec wierzyciela jako dłużnik synallagmatyczny (art. 488 k.c.).

Podstawowym celem udzielenia przekazu giełdowego nie jest więc umo-
rzenie zobowiązania dłużnika (przekazującego) względem wierzyciela (odbiorcy).
Jak się wydaje, główny motyw spożytkowania instytucji przekazu na gruncie
rozliczeń giełdowych polega na tym, że obowiązek spełnienia świadczenia
wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej przechodzi na osobę trzecią o wyso-
kiej wiarygodności (reputacji) kontraktowej. Wiarygodny akceptant spełnia na
podstawie upoważnienia dłużnika przekazane świadczenie, w wyniku czego
dochodzi do wykonania umowy sprzedaży giełdowej przez osobę trzecią.

Udzielenie osobie trzeciej upoważnienia do spełnienia świadczenia
wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej wywiera istotny wpływ na ocenę
giełdowych stosunków obligacyjnych. Prawdopodobieństwo niewykonania
umowy sprzedaży giełdowej jest bowiem znacząco zredukowane, jeżeli
obowiązek spełnienia świadczenia obciąża wiarygodnego i z założenia wy-
płacalnego dłużnika, w osobie izby rozliczeniowej po akcepcie. Należy przy
tym podkreślić, że izba rozliczeniowa jest otoczona kręgiem wiarygodnych
dłużników ze stosunku pokrycia (członków giełdy), usytuowanych w architek-
turze cyklu rozliczeniowego w taki sposób, że jeżeli sami nie udzielą pokry-
cia izbie, to nie otrzymają świadczenia od izby65, jako odbiorcy drugiego

62 W zakresie innych wariantów zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III,
cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 738; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys
wykładu, Warszawa 2004, s. 583.

63 K. Zawada [w:] Kodeks cywilny..., s. 835.
64 K. Zawada, tamże, s. 835.
65 Por. także K. Peters, Rechtliche Entwicklungsmöglichkeiten im Effektenbereich, Frankfurt

am Main 1983, s. 15.
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przekazu. Jurydyczne uwarunkowania giełdowego cyklu rozliczeniowego za-
pewniają zatem nabycie waloru giełdowego w dobrej wierze66. Między innymi
dzięki włączeniu izby rozliczeniowej do architektury rozliczeń giełdowych nie
pojawiają się problemy związane z przełamaniem zasady nemo plus iuris…
w związku z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.

Na skuteczność udzielenia przekazu w ogólnej postaci nie ma wpływu
to, czy stosunek waluty istnieje przed udzieleniem przekazu, czy też powstaje
jednocześnie z udzieleniem albo dopiero po udzieleniu przekazu67. Natomiast
na gruncie giełdowego cyklu rozliczeniowego przekazanie spełnienia świad-
czenia jest skuteczne dopiero po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie,
z której wynika przekazane świadczenie. W przeciwnym wypadku pojawiłyby
się trudności z określeniem zakresu zobowiązania wynikającego z przyjęcia
przekazu przez izbę rozliczeniową. Przekazany z reguły przyjmuje przekaz
wobec oznaczonego odbiorcy, a górny pułap zobowiązania wynikającego
z akceptu określa granica uprzednio wskazana przez przekazującego. Podob-
nie izba rozliczeniowa akceptuje przekaz tylko względem zindywidualizowa-
nych uczestników zobowiązania z umowy sprzedaży giełdowej i do wyso-
kości oznaczonych świadczeń wynikających z tego zobowiązania. Przed za-
warciem umowy sprzedaży na giełdzie brak bowiem wystarczających podstaw
podmiotowego ukierunkowania długu izby oraz określenia jego rozmiaru.
Dopiero od chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie przekazany może
w ogóle przekaz przyjąć, na podstawie powziętej wiadomości, wobec kogo
zaciąga zobowiązanie. Treść stosunku waluty musi być więc podana do
wiadomości przekazanego najpóźniej wraz z udzieleniem upoważnienia do
spełnienia świadczenia.

Na tej podstawie można sformułować wniosek, że umowa sprzedaży
zawarta na giełdzie stanowi prawną podstawę przekazu. Na ogół stosunek
waluty w zwykłym przekazie nie stanowi prawnej podstawy przekazu68.
Jednakże w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowej stosunek waluty uzys-
kuje atrybut prawnej podstawy przekazu69. Elementy treści umowy sprzedaży
giełdowej (podmioty i przedmiot) stanowią treść upoważnienia do spełnienia
świadczenia. Przyjęcie upoważnienia przez izbę jest nieskuteczne przed

66 D. Einsele, Wertpapiere im elektronischen Bankgeschäft, WM 2001, nr 1, s. 12. Por. także
B. Skorek, Użytkowanie akcji (cz. I), Pr. Sp. 2004, nr 6, s. 44.

67 Por. K. Zawada [w:] Kodeks cywilny..., s. 835.
68 Por. S. Grzybowski, dz. cyt., s. 749.
69 Por. co do czeku M. Michalski, Konstrukcja pokrycia czekowego w prawie polskim, PPH

1995, nr 1, s. 17.
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zawarciem umowy sprzedaży na giełdzie, podobnie jak zaciągnięcie zobo-
wiązania do spełnienia świadczenia w wyniku przyjęcia przekazu. Stosunek
waluty jest więc określony zarówno w upoważnieniu udzielonym przekaza-
nemu, jak również w oświadczeniu woli przekazanego obejmującym przyjęcie
przekazu. Przekazy udzielone w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego
zasługują zatem na miano tzw. przekazów tytułowanych70.

7. Sytuacja prawna członka giełdy
oraz izby rozliczeniowej w stosunku pokrycia

W stosunku pokrycia bierze udział członek giełdy oraz izba
rozliczeniowa. Ustawodawstwo giełdowe denominuje stosunek pokrycia jako
„uczestnictwo w giełdowym systemie rozliczeniowym”. Członek giełdy na ogół
jest jednocześnie członkiem izby rozliczeniowej. „Uczestnictwo” jest złożo-
nym stosunkiem prawnym71, ponieważ obejmuje relację korporacyjno-prawną
oraz obligacyjno-prawną. Członek giełdy jest akcjonariuszem izby. Stosu-
nek uczestnictwa powstaje w wyniku zawarcia umowy, określonej jako
umowa o uczestnictwo (art. 52 u.o.i.f.; dawniej art. 129 p.o.p.w.) oraz po
spełnieniu innych jeszcze wymogów72. Członkowi giełdy przysługuje rosz-
czenie o zawarcie umowy o uczestnictwo, przy czym dochodzi ona do skutku
w uproszczonym trybie73.

Umowę o uczestnictwo można scharakteryzować jako uregulowaną poza
kodeksem cywilnym umowę o świadczenie usług. Sytuację prawną stron
stosunku uczestnictwa określa konsensus (regulamin izby rozliczeniowej),
a w zakresie nieuregulowanym także stosowane per analogiae legis przepisy
o umowie rachunku bankowego (art. 725 k.c.) oraz o umowie zlecenia
(art. 734 k.c.). Izba rozliczeniowa dokonywa czynności za wynagrodzeniem,
chociaż podnoszone są co do tego wątpliwości doktrynalne74.

Można wyodrębnić dwie podstawowe powinności izby rozliczeniowej
względem członka giełdy w ramach umowy o uczestnictwo.

70 Por. A. Szpunar, Przekaz według kodeksu zobowiązań, Kraków 1937, s. 62; E. Łętowska,
dz. cyt., s. 343; Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 756.

71 Zob. szeroko D. Szańca, Charakter umowy o uczestnictwo i istota stosunku uczestnictwa
w krajowym depozycie, TPP 2002, nr 3, s. 17 i nast.

72 Zob. np. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 652 oraz 673; W. Stępień,
dz. cyt., s. 22.

73 Szerzej D. Szańca, Charakter umowy o uczestnictwo..., s. 23 i nast.
74 D. Szańca, tamże, s. 49.
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Po pierwsze, izba rozliczeniowa jest zobowiązana do prowadzenia
rachunku rozliczeniowego pośrednika giełdowego75. Obowiązek prowadze-
nia rachunku rozliczeniowego obejmuje obowiązek prowadzenia rachunku
walorów giełdowych oraz rachunku pieniężnego. Zakres uprawnień i obo-
wiązków uczestników stosunku rachunku rozliczeniowego prezentuje się
w obu przypadkach w sposób typowy i nie są potrzebne szersze uwagi na
ten temat76.

Po drugie, na podstawie umowy o uczestnictwo izba jest zobowiązana
do dokonywania czynności rozliczeniowych, a w szczególności do przyjmo-
wania upoważnień do spełnienia świadczeń wynikających z umów sprzedaży
zawartych na giełdzie. Z tego względu umowę o uczestnictwo można okre-
ślić jako umowę o przekazanie świadczenia, w wariancie z udziałem przeka-
zującego i przekazanego77, przy czym skutki tej umowy obejmują czas trwa-
nia stosunku uczestnictwa. Umowa o uczestnictwo w giełdowym systemie
rozliczeniowym zasługuje zatem na miano stosunku podstawowego, w ramach
którego następuje przekazanie świadczenia78. Podobną rolę może odgrywać
umowa rachunku bankowego na tle stosunków obligacyjnych z udziałem
instytucji bankowej79. W innym ujęciu umowę o uczestnictwo można określić
jako stosunek, z którego wynika obowiązek zadośćczynienia zaadresowanym
do izby przekazom80.

Zasadniczym elementem długu rozliczeniowego izby jest zobowiązanie
izby do udzielania akceptu81. Izba rozliczeniowa w ramach umowy o uczest-
nictwo zaciąga zobowiązanie do akceptowania z góry nie udzielonych jeszcze
przekazów82, co można rozumieć w ten sposób, że izba z góry przyjmuje do
rozrachunku roszczenia wynikające z umów sprzedaży, zawartych przez
członka giełdy w czasie trwania stosunku uczestnictwa.

Ponadto w ramach umowy o uczestnictwo można wyodrębnić dwie
podstawowe powinności członka giełdy względem izby rozliczeniowej.

75 Szerzej L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 983; D. Szańca, O rozlicze-
niu transakcji..., s. 96.

76 Por. także rozdział V.
77 Por. K. Zawada [w:] Kodeks cywilny..., s. 837.
78 Por. S. Grzybowski, dz. cyt., s. 749.
79 Zob. szerzej M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku..., s. 98.
80 Por. A. Szpunar, Przekaz w obowiązującym prawie polskim, ZNUJ DCCLXXI 1985, Prace

z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, z. 41, s. 115.
81 Por. na tle umowy gwarancji bankowej M. Olechowski, Charakter prawny gwarancji

bankowej, PiP 1997, z. 6, s. 73.
82 Por. L. Peiper, Kodeks zobowiązań. Komentarz, Kraków 1934, s. 846.
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Po pierwsze, na członku giełdy spoczywa obowiązek podania (przed-
stawienia) do rozrachunku wszystkich roszczeń wynikających z zawartych na
giełdzie umów sprzedaży. Prezentowana powinność dotyczy także innych
uczestników giełdowych stosunków obligacyjnych83. Uczestnik giełdowego
systemu rozliczeniowego nie może żądać ani spełnić świadczenia w innym
trybie, niż za pośrednictwem izby rozliczeniowej (np. żądać zapłaty bezpo-
średnio od dłużnika albo zapłacić bezpośrednio na ręce wierzyciela)84. Szcze-
gółowym przejawem tej powinności jest obowiązek udzielania przekazów
izbie, przez czas trwania uczestnictwa w systemie rozliczeniowym.

Po drugie, członek giełdy powinien dostarczyć izbie składniki majątku,
niezbędne do spełnienia przez izbę przekazanego świadczenia (pokrycie roz-
liczeniowe), co stanowi nawet jedną z deontologicznych reguł postępowania
pośredników giełdowych. Przepis § 4 Kodeksu Dobrej Praktyki Przedsiębiorstw
Maklerskich85 przewiduje obowiązek dysponowania środkami w wysokości
wystarczającej do należytego wywiązania się z przyjętych i wymagalnych
zobowiązań. Izba rozliczeniowa nie ponosi bowiem gospodarczego ryzyka
zawarcia umowy sprzedaży przez członka giełdy, ani ryzyka prawnego,
którego przejawem jest obowiązek zaspokojenia wierzyciela w stosunku
zapłaty ze swojego majątku. Podstawowa konsekwencja tej opinii prowadzi
do wniosku, że izba rozliczeniowa nie świadczy ze swojego majątku. Izba na
podstawie upoważnienia spełnia przekazane świadczenie z zasobu pokrycia
zgromadzonego w celach rozliczeniowych przez członka giełdy i wpisanego
na dobro jego rachunku w izbie.

Członek giełdy powinien udzielić pokrycie najpóźniej na wezwanie izby86.
Jeżeli mimo braku pokrycia rozliczeniowego izba spełni przekazane świad-
czenie, to kredytuje członka giełdy w stosunku pokrycia (tzw. kredyt rozli-
czeniowy), z zachowaniem roszczenia o zwrot wydatku do wysokości speł-
nionego świadczenia. Zagadnienie kredytu rozliczeniowego stanowi przedmiot
rozważań doktrynalnych87, ale nie będzie obecnie analizowane. Wystarczy

83 Zob. K. Zacharzewski, Makler niezależny według przepisów ustawy o giełdach towarowych,
PUG 2002, nr 5, s. 15.

84 Por. także D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 94.
85 Tekst ujednolicony ze zmianami z 1998 roku, Warszawa 1999.
86 Por. L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 991.
87 Por. np. L. Sobolewski, System krajowego depozytu..., s. 81 i nast.; tenże [w:] Prawo

o publicznym obrocie... s. 1012 i nast.; M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 716;
R. Jurga, M. Michalski, Papiery wartościowe w obrocie masowym, Warszawa 1997, s. 68;
W. Pyzioł, dz. cyt., s. 107; D. Szańca, Potwierdzenie transakcji nabycia papierów wartościowych
w publicznym obrocie. Określenie konstrukcji prawnej, TPP 2002, nr 1–2, s. 118, uwaga 13;
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podkreślić, że instytucja kredytu rozliczeniowego wiąże się z odroczeniem
(prolongowaniem) terminu udzielenia pokrycia (tzw. odroczona płatność
z zerowym pokryciem88).

Izba jest zobowiązana do dokonywania rozliczeń bez względu na to,
czy rozmiar pokrycia zgromadzonego na rachunku rozliczeniowym członka
giełdy wystarcza do spełnienia świadczenia na rzecz odbiorcy, czy też niedo-
statek pokrycia jest podstawą roszczenia izby względem członka giełdy o uzu-
pełnienie poziomu pokrycia. W wypadku braku pokrycia na rachunku izba
powinna zadośćuczynić przekazowi jako dłużnik rozliczeniowy po akcepcie.
Przeciwne postanowienie nie może zostać zastrzeżone w umowie o uczest-
nictwo, ponieważ odnosiłoby się do sytuacji prawnej osoby trzeciej (odbiorcy
przekazu). Treść stosunku pokrycia z udziałem przekazującego (dłużnika)
i przekazanego (izby) nie ma wpływu na sytuację prawną odbiorcy przekazu
(wierzyciela). Pod tym względem konstrukcja prawna giełdowego cyklu roz-
liczeniowego respektuje ogólne założenia instytucji przekazu.

Trwała niewypłacalność w stosunku pokrycia dyskwalifikuje członka
giełdy jako wiarygodnego kontrahenta umów giełdowych i w praktyce stanowi
podstawę odsunięcia go od rozrachunku89, a nawet od zawierania umów na
giełdzie90. Prezentowany skutek niewykonania przez członka giełdy umowy
o uczestnictwo w giełdowym systemie rozliczeniowym poddany jest szcze-
gółowej reglamentacji normatywnej (art. 53 u.o.i.f.; dawniej art. 130 p.o.p.w.)91,
głównie ze względu na ujemne następstwa zawierania umów giełdowych przez
niewypłacalnego.

W praktyce izba rozliczeniowa dysponuje kilkoma zasobami pokrycia
rozliczeniowego. Podstawowe znaczenie należy przypisać masie majątkowej,
przeznaczonej na potrzeby dokonywania bieżących rozliczeń (fundusz rozli-
czeniowy; art. 65 u.o.i.f.). Drugi zasób pokrycia („rezerwowy”) jest zgroma-

M. Berezowska, A. Paczuski, Umowa sprzedaży krótkiej papierów wartościowych, PP 2000, nr 7,
s. 1; D. M. Gienkin, Radzieckie prawo cywilne, t. II, red. D. M. Gienkin, Warszawa 1956, s. 213;
J. Baur, Investmentgesetze. Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) und Gesetz über den
Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Bosteuerung der Erträge aus Auslandinvest-
ment-Gesetz – AuslInvestmG. Kommentar nebst Ländzubersicht EG/EWR Staaten, Japan, Schweiz,
USA, t. I, Berlin–New York 1997, s. 565 i nast.

88 Por. W. Przybylska-Kapuścińska, dz. cyt., s. 238.
89 Zob. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Rynek kapita-

łowy, Warszawa 2000, s. 119–120.
90 Zob. Z. Ofiarski, Fundusz Gwarancyjny jako forma zapewnienia bezpieczeństwa obrotu

giełdowego, BiK 1993, nr 3, s. 21.
91 Zob. także L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 970 i nast.
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dzony w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli cyklu dopiero na wypadek
niewypłacalności (chociażby przejściowej) jednego z dłużników. W prawie
polskim rezerwowa masa majątkowa92 występuje pod nazwą „system gwaran-
tujący prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji” (art. 59
ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 2 u.o.i.f.). Określenie charakteru prawnego pokry-
cia rozliczeniowego wymagałoby poszerzonych rozważań. Natomiast roszcze-
nia klientów na wypadek niewypłacalności domu maklerskiego mogą zostać
zaspokojone w ramach tzw. systemu rekompensat (art. 133 u.o.i.f.; dawniej
art. 118 p.o.p.w.)93. Środki zgromadzone w ramach systemu rekompensat nie
są przeznaczone na wykonywanie umów sprzedaży zawartych na giełdzie.

8. Wpływ zapłaty przekazu giełdowego
na inne stosunki prawne
w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego

W świetle koncepcji giełdowego cyklu rozliczeniowego opierającego się
na instytucji przekazu stosunek zapłaty łączy izbę rozliczeniową oraz członka
giełdy, któremu przysługuje wierzytelność na podstawie umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie. Zapłatę przekazu giełdowego należy utożsamiać ze
spełnieniem przez izbę rozliczeniową świadczenia wynikającego z umowy
sprzedaży giełdowej (ze stosunku waluty). Zapłata przekazu giełdowego obej-
muje dokonanie wpisu uznaniowego na rachunek rozliczeniowy wierzyciela
(odbiorcy przekazu).

W praktyce obowiązek zapłaty przekazu giełdowego aktualizuje się
w związku z uprzednim bądź równoczesnym udzieleniem przez odbiorcę po-
krycia na zapłatę drugiego przekazu. Odbiorca otrzymuje zapłatę przekazu
z zastrzeżeniem udzielenia pokrycia. Niektóre elementy zobowiązania izby
w stosunku zapłaty są zatem określone w treści stosunku pokrycia. W głów-
nej mierze chodzi o przesłanki odmowy spełnienia świadczenia (zapłaty prze-
kazu). Umowa o świadczenie usług rozliczeniowych, kształtująca treść sto-
sunku pokrycia, stanowi źródło zarzutów osobistych izby, które mogą zostać
przeciwstawione roszczeniom odbiorcy o zapłatę przekazu. Należy jednak

92 Szeroko o jej zastosowaniach L. Sobolewski, tamże, s. 1013.
93 Zob. G. Wiaderek, Obowiązkowy system rekompensat w ustawie – Prawo o publicznym

obrocie papierami wartościowymi (kilka uwag o wierzytelności inwestora), TPP 2001, nr 1, s. 71
i nast.; A. Wacławik, Obowiązkowy system rekompensat dla inwestorów w prawie polskim, PPW
2001, nr 11, s. 3 i nast.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l298 Umowa o pośrednictwo giełdowe

podkreślić, że świadczenie wynikające z umowy sprzedaży giełdowej, speł-
niane w ramach stosunku zapłaty, nie wykazuje cech charakterystycznych
świadczenia wzajemnego (ekwiwalentnego) według przepisu art. 488 k.c.
w stosunku do pokrycia rozliczeniowego, którego izba może domagać się
w stosunku pokrycia.

Konsekwencją spełnienia przez izbę przekazanego świadczenia jest
umorzenie długu wynikającego z przyjęcia przekazu. Skutki zapłaty jednego
z przekazów giełdowych odnoszą się także do pozostałych stosunków obliga-
cyjnych, wyodrębnionych w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego. Speł-
nienie świadczenia na rzecz odbiorcy oznacza, że izba wykonała usługę roz-
liczeniową w stosunku pokrycia. Nie wygasają jednak inne powinności izby
rozliczeniowej względem odbiorcy przekazu w stosunku pokrycia. W szcze-
gólności, nadal aktualny jest obowiązek izby prowadzenia rachunku rozlicze-
niowego zaspokojonego odbiorcy przekazu.

W wyniku spełnienia jednego ze świadczeń wynikających z umowy
sprzedaży giełdowej zobowiązanie w stosunku waluty ulega umorzeniu jedy-
nie w części, bo tylko w zakresie zaspokojonej wierzytelności odbiorcy prze-
kazu (w zakresie jednego świadczenia z umowy sprzedaży giełdowej). O tym,
czy wierzyciel, uprawniony do uzyskania świadczenia na podstawie umowy
sprzedaży, uzyska przysługujące jemu świadczenie, decyduje w głównej mie-
rze to, czy występując w roli przekazującego dłużnika dostarczył on pokrycie
rozliczeniowe izbie. Spełnienie świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży
giełdowej nie oznacza jeszcze tego, że przekazujący (dłużnik) udzielił na ten
cel pokrycia izbie rozliczeniowej. Izba mogła bowiem spełnić świadczenie
wynikające z umowy sprzedaży giełdowej w ramach kredytu rozliczeniowego
udzielonego dłużnikowi i z tym skutkiem.

Dzięki pojedynczej zapłacie zostaje umorzony tylko jeden stosunek
obligacyjny, w ramach jednego z dwóch przekazów giełdowych. Spełnienie
jednego ze świadczeń wynikających z umowy sprzedaży giełdowej zamyka
zatem zasadniczy etap giełdowego cyklu rozliczeniowego, lecz tylko z punktu
widzenia odbiorcy (wierzyciela) zaspokojonego przez izbę. Jeżeli żaden
z dwóch członków giełdy nie udzieli pokrycia izbie rozliczeniowej, to izba,
co do zasady, nie spełni świadczeń objętych przekazami giełdowymi i nie
dojdzie do wykonania umowy sprzedaży giełdowej, jak również do wyko-
nania zobowiązania rozliczeniowego izby w ramach obu stosunków pokrycia.
Dopiero spełnienie przez izbę rozliczeniową dwóch przekazanych świadczeń
zamyka (kończy) cykl rozliczeniowy dla jednej umowy sprzedaży giełdowej,
w wyniku rozwikłania pięciu stosunków obligacyjnych, łącznie dających obraz
całego cyklu rozliczeniowego.
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Rozdz ia ł  XVI

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY GIEŁDOWEJ
W RAMACH GIEŁDOWEGO CYKLU ROZLICZENIOWEGO

1. Uwagi wstępne

Zagadnienie spełnienia dwóch świadczeń wynikających z umowy sprze-
daży zawartej na giełdzie przez izbę rozliczeniową zasługuje na samodzielne
ujęcie. Konstrukcja prawna cyklu transferu waloru giełdowego oraz cyklu
zapłaty ceny sprzedaży jest analogiczna. Na tle obu cyklów rozliczeniowych
wyłaniają się problemy jurydyczne, charakterystyczne dla stosunków obliga-
cyjnych występujących w ramach przekazu spełnienia świadczenia według
kodeksu cywilnego. Koncepcja spełnienia dwóch świadczeń wynikających
z umowy sprzedaży giełdowej w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego
zostanie zatem omówiona według schematu prezentacji instytucji przekazu
spełnienia świadczenia. Z tego punktu widzenia giełdowy cykl rozliczeniowy
obejmuje problematykę udzielenia upoważnień do spełnienia świadczeń wy-
nikających z umowy sprzedaży giełdowej, problematykę przyjęcia przez izbę
rozliczeniową dwóch przekazów giełdowych, problematykę zapłaty przez izbę
dwóch przekazów giełdowych, a także problematykę zarzutów przysługujących
izbie w ramach giełdowego cyklu rozliczeniowego.

2. Zakres upoważnień udzielonych izbie rozliczeniowej

Na tle przekazu spełnienia świadczenia wynikającego z umowy sprze-
daży giełdowej można wyodrębnić trzy upoważnienia.
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Dłużnik z umowy sprzedaży giełdowej (przekazujący) upoważnia izbę
rozliczeniową do wykonania usługi rozliczeniowej. Na podstawie tego upo-
ważnienia izba uznaje rachunek rozliczeniowy wierzyciela (odbiorcy), czyli
spełnia świadczenie wynikające z umowy sprzedaży giełdowej przez wpis
na rachunek.

Dłużnik upoważnia ponadto wierzyciela (odbiorcę przekazu) do przy-
jęcia świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej. Odbiorca
przekazu nie może odmówić przyjęcia świadczenia od przekazanego, jeżeli
przekazany świadczy za wiedzą przekazującego, a roszczenie odbiorcy ze
stosunku waluty jest wymagalne (art. 356 § 2 k.c.)1. Na gruncie giełdowego
cyklu rozliczeniowego prezentowana reguła odnosi się także do świadczeń
niepieniężnych, ponieważ świadczenie niepieniężne spełniane jest w taki sam
sposób, jak świadczenie pieniężne (przez wpis na rachunek rozliczeniowy).
Odbiorcy przysługuje równocześnie względem izby roszczenie o spełnienie
świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej, albowiem odbiorca
jest wierzycielem izby w stosunku pokrycia z drugiego przekazu. Wierzyciel
(odbiorca) może więc domagać się świadczenia z umowy sprzedaży giełdo-
wej niezależnie od przysługującego jemu upoważnienia do odebrania świad-
czenia, udzielonego przez dłużnika (przekazującego), występując z żądaniem
wykonania usługi rozliczeniowej (uznania rachunku), czyli podnosząc prze-
ciwko izbie roszczenie wynikające ze stosunku pokrycia.

Oprócz tego na tle przekazu giełdowego można również wyodrębnić
trzecie upoważnienie, które występuje niekiedy także na tle ogólnego prze-
kazu. Na podstawie tego upoważnienia izba (przekazany) może odebrać ze
skutkiem dla dłużnika (przekazującego) świadczenie, które wierzyciel
(odbiorca) jest zobowiązany spełnić dla przekazującego2. Izba jest upoważ-
niona do przyjęcia świadczenia ekwiwalentnego, wynikającego z umowy
sprzedaży giełdowej, które przysługuje dłużnikowi (przekazującemu) na
podstawie drugiego przekazu giełdowego, od drugiej strony umowy sprzedaży.

3. Udzielenie upoważnień izbie rozliczeniowej

Udzielenie zlecenia rozrachunku wg przepisu art. 1 pkt 12 u.o.r. można
rozpatrywać jako udzielenie przekazu izbie rozliczeniowej. Udzielenie przekazu

1 Por. J. Pisuliński, Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych przez banki, PB 1995, nr 3, s. 67.
2 Por. L. Peiper, Kodeks zobowiązań. Komentarz, Kraków 1934, s. 844.
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izbie rozliczeniowej opiera się na schemacie udzielenia ogólnego przekazu
i dlatego wystarczy określić elementy charakterystyczne dla udzielenia
przekazu giełdowego. Udzielenie przekazu giełdowego winno być następstwem
złożonego oświadczenia woli, które pochodzi od dłużnika, zobowiązanego
na podstawie umowy sprzedaży giełdowej (jako przekazującego). Należy przy
tym respektować regułę przewidzianą w przepisie art. 61 k.c. Oświadczenie
woli przekazującego jest zakończone z chwilą dojścia do izby rozliczeniowej
w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią3.

Pojawia się pytanie, jakie zdarzenie prawne można uznać za udzielenie
izbie rozliczeniowej upoważnień do spełnienia świadczeń wynikających
z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Nasuwa się kilka koncepcji w pre-
zentowanym zakresie, które mogą zapoczątkować szerszą dyskusję. Na wstępie
należy jednak podkreślić, że zdarzenie prawne w postaci zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie nie może być rozpatrywane jako zdarzenie prawne
obejmujące udzielenie przekazu. Zawarcie umowy sprzedaży giełdowej nie
jest bowiem oświadczeniem woli przekazującego, obejmującym upoważnienia
(art. 9211 § 1 k.c.).

Według pierwszej propozycji udzielenie przekazu spełnienia świadcze-
nia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej jest czynnością prawną do-
konaną pod warunkiem zawieszającym (art. 89 k.c.). Oświadczeniem woli
obejmującym upoważnienie do spełnienia świadczenia jest złożenie oferty
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Natomiast zdarzeniem przyszłym i nie-
pewnym jest zawarcie umowy sprzedaży na giełdzie.

Wysunięta propozycja jest dopuszczalna de lege lata. Współczesne
piśmiennictwo przyjmuje możliwość udzielenia przekazu pod warunkiem4.
W doktrynie podkreśla się ponadto dopuszczalność przekazania świadczenia,
które nie jest objęte obowiązkiem dłużnika (przekazującego), gdyż nie istnieje
w ogóle obowiązek jego spełnienia (np. przekaz donandi bądź – w niektórych
przypadkach – credendi causa)5. Na tej podstawie kształtuje się opinia, że
odbiorca przekazu giełdowego może być nieokreślony w chwili udzielenia
przekazu6, a nawet – że przekazanemu, bądź osobie trzeciej, przysługuje

3 Por. A. Szpunar, Przekaz w obowiązującym prawie polskim, ZNUJ DCCLXXI 1985, Prace
z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, z. 41, s. 113.

4 A. Szpunar, Kilka uwag o przekazie, PPH 1997, nr 1, s. 21.
5 Por. A. Szpunar, Przekaz..., s. 116.
6 Por. E. Łętowska, W sprawie możliwości zastosowania przekazu do kwalifikacji stosunków

powstających na tle gwarancji [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego, Księga Pamiątkowa ku
czci profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990, s. 344; Cz. Żuławska [w:] Komentarz do
kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 2002, s. 759.
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uprawnienie kształtujące w zakresie określenia osoby odbiorcy. Ponadto prze-
kazywane świadczenie także nie musi być skonkretyzowane w momencie
udzielenia przekazu. Na gruncie przekazów giełdowych przekaz nieoznaczo-
nego świadczenia można więc traktować jako skuteczną czynność prawną.
Świadczenie powinno zostać określone najpóźniej przed akceptem.

Z chwilą ziszczenia się warunku zawieszającego udzielenie przekazu,
czyli w chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, czynność prawna
udzielenia przekazu nabiera skutków, w wyniku ukształtowania się podmio-
towych (uczestnicy) oraz przedmiotowych (świadczenie) elementów przekazu.
Konkretyzacja wierzyciela (odbiorcy) oraz przekazanego świadczenia nastę-
puje wraz z wystawieniem karty umowy (przez członka giełdy bądź przez
instytucję giełdową), która jest prezentowana izbie rozliczeniowej7. Karta
umowy bywa określana jako instrukcja rozliczeniowa8.

Według drugiej propozycji czynność prawna udzielenia przekazu
wywiera od razu następstwa definitywne, aczkolwiek na udzielenie przekazu
składa się więcej niż jeden element stanu faktycznego, który łącznie daje
czynność prawną. Według prezentowanej koncepcji oświadczenie woli obej-
mujące udzielenie przekazu giełdowego zawiera trzy elementy.

Przesłanka udzielenia przekazu w postaci upoważnienia do spełnie-
nia świadczenia aktualizuje się wraz ze złożeniem przez pośrednika oferty
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie (oświadczenie woli przekazującego).
Świadczenie nie jest jednak określone przed zawarciem umowy sprzedaży
na giełdzie. Wraz z zawarciem umowy powstaje obowiązek spełnienia
świadczenia przez dłużnika, a jednocześnie powstaje roszczenie wierzyciela
o spełnienie świadczenia. W tym momencie dochodzi zatem do konkrety-
zacji uczestników stosunku waluty oraz przekazanego świadczenia. Ostatnim
elementem stanu faktycznego jest wystawienie karty umowy po zawarciu
umowy sprzedaży na giełdzie (przez członka giełdy bądź przez instytucję
giełdową). Oświadczenie woli obejmujące udzielenie przekazu jest ukoń-
czone dopiero wraz z wystawieniem karty umowy, która jest prezentowa-
na izbie rozliczeniowej. Na podstawie karty umowy izba rozliczeniowa
(przekazany) może określić świadczenia wynikające z umowy sprzedaży
giełdowej, a także dłużnika (przekazującego) oraz wierzyciela (odbiorcę
przekazu).

7 Por. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 261
i nast.

8 D. Szańca, O rozliczeniu transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
– zagadnienia prawne, TPP 2004, nr 1–2, s. 86.
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4. Odebranie upoważnień przez izbę rozliczeniową

Przekaz giełdowy wymaga złożenia innej osobie. Na tle przekazu gieł-
dowego nie wyłaniają się podnoszone w doktrynie wątpliwości co do okre-
ślenia adresata oświadczenia woli obejmującego upoważnienia9. Dla skutecz-
nego udzielenia przekazu wystarczyłoby zaadresowanie przekazu do izby
rozliczeniowej (przekazany). Jednakże prezentowana czynność prawna
występuje w wariancie skierowanym jednocześnie do przekazanego oraz
odbiorcy przekazu (wierzyciela).

Nasuwa się pytanie, jak kształtuje się sytuacja prawna instytucji giełdo-
wej w związku z udzieleniem upoważnień w ramach przekazów giełdowych.
Znaczenie instytucji giełdowej w sferze kontraktowania giełdowego jest zróż-
nicowane, głównie z uwagi na tryb zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie.
W polskiej praktyce giełdowej umowa sprzedaży giełdowej dochodzi (najczę-
ściej) do skutku z udziałem osoby trzeciej (tzw. specjalisty, Kursmakler). Rola
specjalisty polega na przyjmowaniu (akceptowaniu) ofert zawarcia umowy
sprzedaży, złożonych przez członków giełdy. Umowa sprzedaży dochodzi do
skutku w wyniku przyjęcia ofert przez osobę trzecią, która nie jest stroną
zawartej umowy. Z uwagi na publiczno-prawne (urzędowe) prerogatywy tej
osoby, których wyrazem jest obowiązek prawidłowego określania kursu gieł-
dowego, można – w znacznym uproszczeniu – przyjąć, iż czynności dokony-
wane przez osobę trzecią, upoważnioną do akceptowania ofert złożonych przez
członków giełdy, są czynnościami dokonywanymi przez instytucję giełdową.

Po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie dochodzi do wystawienia
karty umowy. W zależności od trybu zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie,
kartę umowy wystawia członek giełdy bądź instytucja giełdowa. Członek
giełdy wystawia kartę umowy wówczas, jeżeli umowa sprzedaży na giełdzie
dochodzi do skutku pomiędzy dwoma członkami giełdy, bez udziału osoby
trzeciej, występującej w charakterze urzędowym jako akceptant ofert. Jeżeli
natomiast umowa sprzedaży dochodzi do skutku w wyniku przyjęcia ofert
przez osobę trzecią (tzw. specjalistę), to kartę umowy wystawia właśnie ta
osoba trzecia, w ramach powierzonych jej funkcji urzędowych. Pierwszy model

9 Por. S. Grzybowski, Przekazanie świadczenia jako czynność prawna nienazwana a zasada
swobody czynności prawnych, PiP 1967, z. 3, s. 415; tenże [w:] System prawa cywilnego, t. III,
cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 744; A. Szpunar, Przekaz..., s. 113;
K. Zawada [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 837.
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zawarcia umowy jest rozpowszechniony na giełdach anglosaskich i wiąże się
z pojęciem open outcry. Drugi model upowszechnił się na giełdach kontynentu
europejskiego.

Karta umowy stwierdza zawarcie umowy sprzedaży na giełdzie. Jeżeli
kartę umowy wystawiła osoba trzecia (specjalista), to jest ona wręczana izbie
rozliczeniowej oraz stronom umowy. Karty umów są potwierdzane przez
strony umowy10. Wystawienie karty umowy nie stanowi czynności prawnej
dokonanej przez instytucję giełdową. Czynności dokonywane przez instytucję
giełdową w ramach cyklu rozliczeniowego mają zróżnicowany charakter
prawny. Zakomunikowanie określonym uczestnikom giełdowych stosunków
obligacyjnych treści karty umowy także nie stanowi oświadczenia woli insty-
tucji giełdowej.

W doktrynie wyrażono myśl, że instytucja giełdowa na etapie wykony-
wania umowy sprzedaży odgrywa rolę pośrednika stron umowy11. Jednakże,
jak się wydaje, instytucja giełdowa w ramach giełdowego cyklu rozliczenio-
wego występuje raczej w roli posłańca. Instytucja giełdowa jako posłaniec
nie składa oświadczeń woli w giełdowym cyklu rozliczeniowym (np. jako
pełnomocnik stron umowy), lecz bierze udział w transmisji oświadczeń woli
uczestników cyklu rozliczeniowego12. Karta umowy obejmuje oświadczenie
woli (upoważnienie) przekazującego, skierowane do izby rozliczeniowej. Kartę
umowy można zatem uważać za dokument przekazu wręczony odbiorcy, co
w praktyce stanowi zresztą najczęściej spotykany wariant udzielenia przeka-
zu13. Instytucja giełdowa jest czynnym posłańcem przekazującego, ponieważ
przenosi cudze oświadczenie woli14.

Usytuowanie instytucji giełdowej na tle czynności prawnej udzielenia
przekazu nasuwa również spostrzeżenie, że instytucja giełdowa występuje
jednocześnie w roli biernego posłańca izby rozliczeniowej. Instytucja giełdowa
odbiera upoważnienia od członków giełdy i działanie to odnosi skutek wprost
dla izby rozliczeniowej. W doktrynie przyjmuje się, iż odbiór oświadczeń woli
przez posłańca biernego jest działaniem nie samego posłańca, lecz tego, kto

10 Zob. także E. Aleksandrowska, Dowody i urządzenia ewidencyjne wykorzystywane w biu-
rach maklerskich oraz zasady ich archiwizowania, ZNAE w Krakowie 1998, nr 516, s. 163.

11 D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 86–87 oraz 92.
12 Por. E. Till, Prawo prywatne austriackie, t. I: Nauki ogólne, Lwów 1892, s. 323;

R. Longchmps de Berier, Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lublin 1922, s. 219; A. Szpunar,
Stanowisko prawne pełnomocnika, PN 1949, nr 1–2, s. 52; J. Fabian, Pełnomocnictwo, Warszawa
1963, s. 15.

13 Zob. E. Łętowska, dz. cyt., s. 341; K. Zawada, dz. cyt., s. 837.
14 Por. J. Fabian, dz. cyt., s. 15.
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go wysłał15. Według prezentowanego ujęcia sporządzenie karty umowy przez
instytucję giełdową jest równoznaczne w skutkach z odebraniem przez izbę
rozliczeniową oświadczenia woli przekazującego w zakresie udzielenia prze-
kazu (zob. także schematy 4 oraz 5 na końcu pracy).

5. Przyjęcie przekazu jako podstawa
powstania zobowiązania izby rozliczeniowej

W stosunku pokrycia izba, jako dłużnik rozliczeniowy, jest zobowiązana
do wykonania usługi rozliczeniowej, w drodze dokonania wpisu na rachunek
rozliczeniowy wierzyciela. Izba może spełnić świadczenie wynikające z umowy
sprzedaży giełdowej bez zaciągnięcia, na podstawie akceptu, zobowiązania
do spełnienia świadczenia w stosunku zapłaty. Samodzielnie występujące
upoważnienie nie wiąże przekazanego16. Roszczenie odbiorcy przekazu
względem przekazanego powstaje dopiero wskutek przyjęcia przekazu17.
Modyfikacja tej reguły występuje na tle tzw. przekazu w dług (art. 9214 k.c.).
W przypadku przekazu w dług przekazany jest zobowiązany uczynić
zadość przekazowi, czyli spełnić przekazane świadczenie (zapłacić przekaz).
Może jednak tego dokonać nie zaciągając zobowiązania w drodze przyjęcia
przekazu18.

Wyeksponowane znaczenie czynności prawnej przyjęcia przekazu jest
podkreślane w literaturze19, głównie ze względu na pozytywne skutki przyjęcia
dla odbiorcy. W celu nadania przekazowi jeszcze większej rangi, przekazu-
jący i przekazany umawiają się przed udzieleniem przekazu o to, że przeka-
zany zaakceptuje przekaz. Na podstawie takiej umowy przekazany zobowią-
zuje się względem przekazującego do tego, że zaciągnie zobowiązanie wobec
odbiorcy (przyjmie przekaz). Dopuszczalność zawierania umów o przyjmo-
wanie (akceptowanie) przekazów nie jest de lege lata kwestionowana20.
Na gruncie prezentowanej koncepcji giełdowego cyklu rozliczeniowego
można sformułować twierdzenie, że na izbie rozliczeniowej ciąży obowiązek

15 J. Fabian, tamże, s. 90.
16 L. Peiper, dz. cyt., s. 846.
17 S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego..., s. 737.
18 Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 759.
19 Zob. L. Peiper, dz. cyt., s. 847; S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego..., s. 737.
20 Zob. S. Grzybowski, System prawa cywilnego..., s. 746; M. Olechowski, Charakter prawny

gwarancji bankowej, PiP 1997, z. 6, s. 73; W. Srokosz, Charakter prawny gwarancji bankowej
w świetle nowego prawa bankowego, PPH 2000, nr 2, s. 40.
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przyjmowania (akceptowania) przekazów giełdowych, który wynika ze sto-
sunku pokrycia (z umowy o uczestnictwo w systemie rozliczeniowym).

Ukształtowanie cyklu rozliczeniowego w taki sposób, że izba rozliczeniowa
nie zaciąga na podstawie akceptu zobowiązania do spełnienia świadczenia
wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej, pociągnęłoby za sobą pogorszenie
sytuacji prawnej wierzyciela (odbiorcy). Izba rozliczeniowa przed przyjęciem
przekazu nie jest bowiem zobowiązana jako akceptant. Izba może więc pod-
nieść przeciwko wierzycielowi (odbiorcy) zarzut potrącenia ze stosunku pokry-
cia w drugim przekazie, jeżeli dłużnik (przekazujący) okaże się niewypłacalny.
W wyniku tego odbiorca przekazu giełdowego (wierzyciel) ponosi ryzyko niewy-
płacalności przekazującego (dłużnika). Izba rozliczeniowa mogłaby bowiem
skutecznie przeciwstawić wierzycielowi zarzut braku pokrycia rozliczeniowego.

Spełnienie przez izbę świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży
giełdowej (zapłata przekazu) bez zaciągnięcia zobowiązania na podstawie
akceptu zaspakaja oczywiście interes dłużnika (przekazującego). Spełnienie
świadczenia przez izbę wyklucza ewentualne roszczenie wierzyciela (odbiorcy)
względem dłużnika o powtórne spełnienie tego samego świadczenia (sytuacja
podobna do określonej w przepisie art. 9215 k.c.). Zapłata przekazu przez
izbę bez zaciągnięcia zobowiązania na podstawie akceptu nie zaspakaja jednak
dostatecznie interesu wierzyciela (odbiorcy przekazu giełdowego). W takiej
sytuacji izba rozliczeniowa nie jest zobowiązana do spełnienia świadczenia
wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie, lecz tylko do wykona-
nia usługi rozliczeniowej w stosunku pokrycia (dokonania wpisu na rachunek).
Jeżeli izba nie uzna rachunku rozliczeniowego wierzyciela w zakresie świad-
czenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej, to wierzycielowi nie przy-
sługuje roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z przyjęcia prze-
kazu (w stosunku zapłaty). Wierzycielowi przysługuje jedynie roszczenie
o wykonanie zobowiązania rozliczeniowego (w stosunku pokrycia).

Ukształtowanie giełdowego cyklu rozliczeniowego z uwzględnieniem
zobowiązania izby rozliczeniowej wynikającego z przyjęcia przekazu niweluje
prezentowane niedogodności. Ryzyko odbiorcy przekazu giełdowego powinno
obejmować tylko następstwa jego własnych działań. Odbiorca ponosi ujemne
konsekwencje nieudzielenia pokrycia, lecz nie powinny obciążać go ujemne
następstwa niedostarczenia pokrycia przez drugą stronę umowy sprzedaży gieł-
dowej, której zresztą przeważnie nie zna21. Zobowiązanie izby rozliczeniowej

21 Por. L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komen-
tarz, Warszawa 1999, s. 254 oraz s. 993 i nast. Nt. ryzyka w handlu informatycznym zob.
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wynikające z przyjęcia przekazu wpływa dodatnio na sytuację prawną wie-
rzycieli (odbiorców przekazów), co odnosi się także do odpowiedzialności
akceptanta na tle innych stosunków pokrycia22. Warto podkreślić, iż przyjęcie
dwóch przekazów odbywa się ex causae solvendi, z uwagi na umowę o ak-
ceptowanie przekazów23. W związku z treścią tego zobowiązania izba nie
może przyjąć częściowo (np. stosownie do otrzymanego pokrycia)24 albo pod
warunkiem uzyskania pokrycia od przekazującego. Izba rozliczeniowa nie
może również samodzielnie rozszerzyć bądź zawęzić granic swojej odpowie-
dzialności po przyjęciu25.

6. Przyjęcie dwóch przekazów giełdowych

W piśmiennictwie zwrócono uwagę na brak przeszkód dla przyjęcia
przekazu jeszcze przed udzieleniem przekazu26. Interes prawny odbiorcy prze-
kazu giełdowego (wierzyciela) wymaga przyjęcia przekazu przez izbę rozli-
czeniową jak najwcześniej, najlepiej jeszcze przed udzieleniem przekazu. Takie
ukształtowanie czasowe akceptu giełdowego jest dopuszczalne, z uwagi na
wynikające ze stosunku pokrycia zobowiązanie izby do przyjmowania prze-
kazów (globalne przyjęcie przez izbę nieoznaczonej liczby przekazów świad-
czeń określonego rodzaju).

Jednakże, jak się wydaje, przyjęcie przekazu przez izbę rozliczeniową
jest możliwe najwcześniej wraz ze zaktualizowaniem się przesłanek skutecz-
nego udzielenia przekazu giełdowego. Przyjęcie powinno bowiem obejmo-
wać świadczenie wynikające z umowy sprzedaży giełdowej oraz określać
odbiorcę przekazu. Można zatem wysunąć propozycję, iż przyjęcie przekazu
giełdowego następuje w chwili udzielenia tego przekazu. Stosownie do tego
izba rozliczeniowa przyjmuje przekaz z chwilą ukończenia oświadczenia woli
o jego udzieleniu przez przekazującego. Przekaz giełdowy jest więc przyjęty
z chwilą zakomunikowania go posłańcowi (instytucji giełdowej). W wyniku
wystawienia karty umowy przez instytucję giełdową powstaje zobowiązanie

P. Wajszczyk, Obsługa płatności poprzez sieć Internet, BiK 1996, nr 9, s. 61. Por. także przepis
art. 15 ust. 3 u.o.r.

22 Zob. E. Łętowska, dz. cyt., s. 344; M. Olechowski, dz. cyt., s. 76.
23 A. Szpunar uważa, że akcept jest z konieczności przyczynowy (Przekaz..., s. 117).
24 Inaczej, niż bank-gwarant. Por. M. Olechowski, dz. cyt., s. 75.
25 Por. Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 762.
26 L. Peiper, dz. cyt., s. 846; A. Szpunar, Przekaz..., s. 117; tenże, Kilka uwag o przekazie,

PPH 1997, nr 1, s. 21; Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 761.
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izby wobec wierzyciela określonego w karcie umowy, które obejmuje świad-
czenie określone w karcie umowy.

W nauce utrzymuje się pogląd, że oświadczenie przekazanego obejmu-
jące przyjęcie przekazu powinno być wyraźne, chociaż może być ono rów-
nież dorozumiane27. Jak się wydaje, akcept giełdowy dokonywany jest w spo-
sób wyraźny. Przede wszystkim izba rozliczeniowa weryfikuje, pod wzglę-
dem formalnym, skierowane do niej karty umowy obejmujące upoważnienia.
W praktyce brak zastrzeżeń (milczenie) izby odnosi skutek w postaci zacią-
gnięcia zobowiązania do spełnienia świadczeń wynikających z umowy sprze-
daży giełdowej, po upływie czasu określonego w umowie przewidującej
obligatoryjne przyjmowanie przekazów (w stosunku pokrycia). Milczenie izby
nie zasługuje jednak na miano działania konkludentnego. Skutki milczenia
są bowiem określone w stosunku pokrycia, a zatem chodzi o milczenie,
z którym są związane skutki prawne28.

W związku z przyjęciem przekazu nasuwa się kwestia charakteru praw-
nego tej czynności. W piśmiennictwie wysuwane są koncepcje umownego
charakteru przyjęcia przekazu29. Mogłyby one zasługiwać na aprobatę na
gruncie przekazów giełdowych, z uwagi na treść zobowiązania izby rozlicze-
niowej oraz członka giełdy w ramach stosunku pokrycia (umowa o uczest-
nictwo w giełdowym systemie rozliczeniowym). Jednakże, jak się wydaje, na
aprobatę zasługuje tradycyjne pojmowanie charakteru prawnego przyjęcia
przekazu, także na gruncie przekazów giełdowych. Izba rozliczeniowa zaciąga
zobowiązanie do spełnienia świadczeń wynikających z umowy sprzedaży
giełdowej w następstwie skutecznego dokonania jednostronnej czynności
prawnej30. Wyłania się zatem zagadnienie, względem kogo izba rozliczeniowa
przyjmuje przekaz giełdowy.

Nie jest wymagane, aby przyjęcie następowało bezpośrednio wobec
odbiorcy, ale warunkiem skuteczności przyjęcia jest, aby przyjęcie do odbiorcy
doszło31. Prezentowaną przesłankę skutecznego przyjęcia przekazu można na
gruncie giełdowego cyklu rozliczeniowego uważać za spełnioną z kilku punk-
tów widzenia. Przede wszystkim odbiorca przekazu otrzymuje od instytucji
giełdowej egzemplarz karty umowy, z reguły niezwłocznie po jej wystawieniu.

27 Szerzej Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 760.
28 Zob. szerzej M. Jasiakiewicz, Zawarcie umowy w obrocie handlowym, Toruń 1995, s. 56

i nast.
29 A. Szpunar, Przekaz..., s. 117; Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 756; K. Zawada, dz. cyt., s. 839.
30 Por. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego..., s. 744.
31 L. Peiper, dz. cyt., s. 847.
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Ponadto izba jest zobowiązana przesyłać członkowi giełdy (wierzycielowi,
odbiorcy przekazu) wyciąg z rachunku rozliczeniowego z ustaleniem salda
(art. 728 k.c.). Na podstawie wyciągu można określić ex post świadczenia
spełnione w stosunku zapłaty, a zatem także podstawę obowiązku spełnienia
świadczenia. Niezależnie od tego karta umowy jest prezentowana nie tylko
wierzycielowi z umowy sprzedaży giełdowej, lecz także dłużnikowi. Przyjęcie
oznajmiane jest więc zarówno względem odbiorcy, jak i względem przekazu-
jącego, chociaż zazwyczaj przeznaczone jest tylko dla odbiorcy32.

Nasuwa się również pytanie, jaką rolę odgrywa instytucja giełdowa
w związku z przyjęciem przekazu przez izbę rozliczeniową. Sytuacja prawna
instytucji giełdowej jest ukształtowana przez obowiązek wystawienia karty
umowy (podobnie jak w przypadku udzielenia przekazu). Można zapropono-
wać koncepcję, która opiera się na założeniu, że instytucja giełdowa odbiera
oświadczenie izby rozliczeniowej obejmujące przyjęcie przekazu i działanie
to odnosi skutek wprost dla członków giełdy (odbiorców przekazów), ze
względu na wymóg wręczenia karty umowy stronom umowy sprzedaży
zawartej na giełdzie. Instytucja giełdowa występuje zatem w roli czynnego
posłańca izby rozliczeniowej (przekazanego), gdyż wręczenie karty umowy
odbiorcy może być uważane za oświadczenie izby w zakresie przyjęcia prze-
kazu. Oprócz tego instytucja giełdowa występuje jednocześnie w roli biernego
posłańca odbiorcy przekazu (wierzyciela), ponieważ wręczenie karty umowy
odbiorcy może być uważane za odebranie przez odbiorcę oświadczenia woli
obejmującego zaciągnięcie zobowiązania przez izbę (zob. także schematy 4
oraz 5 na końcu pracy).

7. Skutki przyjęcia przekazu w stosunku pokrycia

Przyjęcie dwóch przekazów wywołuje takie same konsekwencje prawne
dla obu stron umowy sprzedaży giełdowej, ponieważ każda z nich jest jedno-
cześnie zobowiązana i uprawniona na podstawie tej umowy. W wyniku doko-
nania czynności prawnej przyjęcia dwóch przekazów aktualizuje się obowiązek
izby dokonania sekwencji czynności, które doprowadzą do pomniejszenia
majątku dłużnika (przekazującego) oraz powiększenia majątku wierzyciela (od-
biorcy przekazu). Przyjęcie przekazu giełdowego pociąga za sobą przynajmniej
dwa rodzaje konsekwencji jurydycznych w stosunku pokrycia.

32 Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 760.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l310 Umowa o pośrednictwo giełdowe

Po pierwsze, w wyniku przyjęcia przekazu izba jest zobowiązana doko-
nać stosownych obliczeń, a zatem określić zakres obowiązków i uprawnień
stron umowy sprzedaży giełdowej33. Przepis art. 48 ust. 10 u.o.i.f. przewiduje
ustawową definicję rozliczenia (clearing). Odpowiedzialność izby z tytułu
nienależytego wykonania czynności obliczeniowych należy wiązać z niewy-
konaniem umowy o uczestnictwo w systemie rozliczeniowym. Izba w zakre-
sie prawidłowości obliczeń odpowiada jak zleceniobiorca. Uchybienie obli-
czeniowe jest przejawem niewykonania czynności dla uczestnika cyklu rozli-
czeniowego34, lecz nie wywiera jeszcze skutku w postaci nienależytej zapłaty
przekazu. Należy zaznaczyć, że przypisanie izbie odpowiedzialności w zakre-
sie prawidłowości obliczeń (wyliczeń) wzbudziło wątpliwości doktrynalne35.
Wyrażone zastrzeżenia nie są jednak uzasadnione.

Po drugie, izba jest zobowiązana dokonać wpis na rachunek rozlicze-
niowy wierzyciela (odbiorcy). Uznanie rachunku wywiera skutek spełnienia
świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej, w wyniku spełnie-
nia świadczenia w stosunku zapłaty36. Przepis art. 48 ust. 11 u.o.i.f. przewi-
duje ustawową definicję rozrachunku (settlement). Wierzycielowi (odbiorcy)
przysługują roszczenia o dokonanie prawidłowego wpisu na rachunek
(tj. zgodnego z podstawą dokonania wpisu) lub o skorygowanie błędnego
wpisu (niezgodnego z podstawą), a także roszczenia odszkodowawcze37. Jeżeli
izba nie wykona zobowiązania wynikającego z przyjęcia przekazu, to znaj-
dują zastosowanie ogólne zasady dotyczące niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania38.

Obowiązek dokonywania czynności obliczeniowych (clearing) oraz obo-
wiązek spełnienia świadczenia (settlement)39 z reguły spoczywa tej samej
osobie, co jest uważane za rozwiązanie wysoce funkcjonalne40. Nie należy

33 Por. L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 1010; M. Romanowski, Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, s. 678 oraz s. 715.

34 Por. L. Sobolewski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 991.
35 Zob. D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 97.
36 Zob. odrębności na tle giełdowego cyklu obejmującego zapłacenie ceny sprzedaży

M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 653. Por. także W. Pyzioł, Umowa rachunku
bankowego, Warszawa 1997, s. 171.

37 Szerzej M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989, s. 87
i nast.

38 Por. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 586.
39 Porównawcze zestawienie clearing oraz settlement zob. G. Gerdes, Payment, Clearing and

Settlement Systems, Chicago–Cambridge 1999, s. 7–8; D. Szańca, O rozliczeniu transakcji..., s. 79.
40 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 958.
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jednak do rzadkości wykonywanie poszczególnych zadań w ramach cyklów
rozliczeniowych przez różne osoby41, co jest odzwierciedlone także w prze-
pisach projektu nowelizacji z 2007 roku (zob. np. przepis art. 68a u.o.i.f.
w proponowanym brzmieniu).

8. Skutki przyjęcia przekazu w stosunku waluty

Zgodnie z utrwalonym poglądem doktrynalnym roszczenie wierzyciela
przeciwko dłużnikowi o wykonanie zobowiązania w stosunku waluty ustępuje
pierwszeństwa roszczeniom względem akceptanta42. Do chwili zapłaty prze-
kazu przez akceptanta roszczenie odbiorcy względem przekazującego „pozo-
staje w zawieszeniu”, a nawet – aktualizuje się tylko o tyle, o ile przekazany
nie uczyni zadość roszczeniu odbiorcy43.

Dłużnik (przekazujący) jest więc wolny od obowiązku świadczenia bez-
pośrednio na ręce wierzyciela (odbiorcy) wraz z udzieleniem przekazu izbie
rozliczeniowej, głównie ze względu na obowiązek akceptowania przekazów
przez izbę. Dłużnik nie ma jednak wpływu na to, czy roszczenie wierzyciela
zostanie zaspokojone przez izbę rozliczeniową. Udzielenie pokrycia przez
dłużnika (przekazującego) izbie rozliczeniowej także nie zaspakaja interesu
wierzyciela. Udzielenie pokrycia wpływa bowiem tylko na wykonanie zobo-
wiązania dłużnika względem izby w stosunku pokrycia, co dla wierzyciela
pozostaje obojętne, gdyż nie umarza długu izby względem wierzyciela.

W wyniku tego wyłania się kwestia, na jakiej podstawie dłużnik (przeka-
zujący) jest zwolniony ze zobowiązania w sytuacji, gdy wierzyciel (odbiorca)
nie uzyskał świadczenia od izby rozliczeniowej.

W doktrynie zauważono, iż zgodnie z przepisem art. 452 k.c. dłużnik
zostaje zwolniony ze zobowiązania przez uiszczenie świadczenia do rąk osoby
nie będącej wierzycielem, jeżeli osoba ta otrzymała od wierzyciela upoważ-
nienie do przyjęcia świadczenia44. Jak się wydaje, prezentowany pogląd
wyjaśnia, na jakiej podstawie dłużnik jest zwolniony z obowiązku spełnienia
świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej, w drodze wykona-
nia zobowiązania w stosunku pokrycia, przez udzielenie pokrycia izbie

41 Zob. przepis art. 1 u.o.r. Por. także D. Szańca, Charakter umowy o uczestnictwo i istota
stosunku uczestnictwa w krajowym depozycie, TPP 2002, nr 3, s. 18.

42 K. Zawada, dz. cyt., s. 843.
43 K. Zawada, tamże, s. 843.
44 K. Zawada, tamże, s. 837.
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rozliczeniowej. Izba rozliczeniowa jest bowiem upoważniona przez wierzyciela
do przyjęcia świadczenia ekwiwalentnego od dłużnika (trzecie upoważnienie
wyodrębnione w ramach przekazu giełdowego), a jednocześnie zobowiązana
(w stosunku pokrycia) do zaciągnięcia zobowiązania względem wierzyciela
(do przyjęcia przekazu).

W związku z tym należy również określić, na jakiej podstawie rosz-
czenie wierzyciela (odbiorcy) wynikające z umowy sprzedaży giełdowej
ulega zaspokojeniu w sytuacji, gdy udzielenie przez dłużnika pokrycia izbie
ma dla dłużnika skutek zwalniający, chociaż nie może być rozpatrywane
jako spełnienie świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej na
rzecz wierzyciela.

Dłużnik sprzedaży giełdowej, udzieliwszy przekazu w dług, stwarza po
stronie przekazanego obowiązek spełnienia świadczenia na rzecz odbiorcy
(art. 9214 k.c.). Prezentowane rozwiązanie jest korzystne dla przekazanego,
gdyż jest jemu obojętne, komu świadczy, jak również dla odbiorcy, ponieważ
spełnienie świadczenia na rzecz odbiorcy zwalnia przekazującego45. W wyni-
ku tego odbiorca nie musi występować z żądaniem spełnienia świadczenia
względem przekazującego (którego z reguły nie zna), tym bardziej, że izba
rozliczeniowa obligatoryjnie akceptuje przekazy w stosunku pokrycia.

Z chwilą przyjęcia przekazu wierzyciel (odbiorca) nabywa roszczenie
względem izby o spełnienie świadczenia w stosunku zapłaty, może więc sku-
tecznie domagać się od izby dokonania wpisu uznaniowego na rachunek
rozliczeniowy. W praktyce jednak już od chwili przyjęcia przekazu (wysta-
wienia karty umowy po zawarciu umowy sprzedaży), a nie od chwili otrzy-
mania świadczenia (uznania rachunku), wierzyciel może swoją wierzytelno-
ścią rozporządzać (w ramach kolejnych umów sprzedaży). Interes wierzyciela
należy więc traktować jako zaspokojony jeszcze przed uzyskaniem świadcze-
nia (wpis na rachunek rozliczeniowy), lecz już w chwili przyjęcia przekazu
(wystawienie karty umowy, z czym wiąże się dokonanie wpisu do tzw. reje-
stru operacyjnego lub rejestru sesji). W literaturze utrzymuje się trafna opi-
nia, że wpis na rachunek w izbie, dokonany nawet w pewnym oddaleniu
czasowym od chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, wywiera skutki
od chwili zawarcia tej umowy46.

45 Por. Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 763; K. Zawada, dz. cyt., s. 837.
46 M. Romanowski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych w świetle projektu nowe-

lizacji ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (PrPapW), MoP 1997,
nr 4, s. 153.
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Na tej podstawie można stwierdzić, że sformułowana w doktrynie za-
sada „przekaz nie jest zapłatą”47, odzwierciedlona w przpisie art. 9215 k.c.,
nie znajduje zastosowania na gruncie giełdowego cyklu rozliczeniowego.
Dłużnik zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży giełdowej jest wolny
od zobowiązania, chociaż nie spełnił świadczenia na rzecz wierzyciela, a nawet
wówczas, gdy wierzyciel w ogóle nie uzyskał świadczenia od osoby trzeciej
(izby). Natomiast interes wierzyciela nie doznaje uszczerbku, jeżeli dłużnik
nie udzielił pokrycia izbie, a nawet jeżeli okaże się, że dłużnik jest trwale
niewypłacalny.

9. Jednoczesne spełnienie dwóch świadczeń
wynikających z umowy sprzedaży giełdowej

Zapłata pojedynczego przekazu giełdowego polega na dokonaniu wpisu
uznaniowego na rachunek rozliczeniowy wierzyciela (odbiorcy). Z chwilą
uznania rachunku rozliczeniowego wierzyciela (odbiorcy) wygasa spoczywa-
jący na izbie obowiązek zwrotu pokrycia zgromadzonego przez dłużnika
(przekazującego). Wraz ze spełnieniem świadczenia na rzecz wierzyciela
(odbiorcy) definitywnie wygasa bowiem uprawnienie do rozporządzania po-
kryciem przez dłużnika (przekazującego), gdyż przechodzi ono na wierzyciela,
jako świadczenie izby. W konsekwencji dokonania wpisu obciążeniowego
przez izbę dłużnik definitywnie traci walor giełdowy bądź środki pieniężne,
natomiast majątek wierzyciela powiększa się w prezentowanym zakresie.
W ten sposób zapłata przekazu giełdowego jest zarachowana na stosunek
pokrycia.

Izba rozliczeniowa spełnia świadczenia wynikające z umowy sprzedaży
giełdowej w ten sposób, że wpisowi uznaniowemu na rachunek wierzyciela
towarzyszy wpis obciążeniowy na rachunek dłużnika48. Uznanie rachunku
wierzyciela powiększa jego majątek o wpisaną wierzytelność. Równoczesne
obciążenie rachunku dłużnika pomniejsza jego majątek w zakresie wpisu
obciążeniowego. Prezentowana reguła odnosi się do przeniesienia waloru
giełdowego, jak również do zapłaty ceny sprzedaży. Ogółem izba rozliczeniowa

47 Zob. A. Szpunar, Przekaz..., s. 115.
48 Por. C. P. Claussen, Bank- und Börsenrecht, München 1996, s. 416; D. Nowak-James,

Der Börsenzugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtvergleichende Untersuchung
zum deutschen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauftragsvertrag, Frankfurt
am Main 2000, s. 125.
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dokonuje jednocześnie czterech (przynajmniej) wpisów na rachunki rozli-
czeniowe. Prezentowany tryb wykonywania zobowiązania przez izbę rozlicze-
niową jest określany w piśmiennictwie jako tzw. zasada dvp (delivery versus
payment, Lieferung gegen Zahlung)49. Należy odnieść się do dwóch aspektów
tej konstrukcji doktrynalnej.

Po pierwsze, wyłania się kwestia zakresu zastosowania prezentowanej
reguły. Zasada jednoczesnego spełnienia dwóch świadczeń wynikających
z umowy sprzedaży giełdowej obejmuje dokonywanie wpisów na rachunki
członków giełdy, przy czym chodzi o świadczenia wynikające z umowy
sprzedaży giełdowej. Według odmiennych zapatrywań zakres prezentowanej
reguły obejmuje również wpisy dokonywane przez pośredników na rachunki
klientów50. Jednakże przedstawione stanowisko nie zasługuje na aprobatę
z uwagi na to, że klient nie bierze udziału w wykonywaniu umowy sprze-
daży giełdowej (cykl rozliczeniowy sensu stricto). Z tego powodu nie zasłu-
guje również na aprobatę zgłoszony w piśmiennictwie postulat nałożenia
na ogół pośredników giełdowych obowiązku jednoczesnego dokonywania
wpisów obciążeniowych i uznaniowych na rachunkach swoich klientów,
którzy udzielili dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie51. Nie
pojawiają się bowiem negatywne konsekwencje braku synchronizacji czaso-
wej wpisów dokonywanych na pierwszym i drugim poziomie giełdowego
systemu rozliczeniowego. Prezentowany postulat miał złagodzić skutki zja-
wiska, określanego w doktrynie jako „rozmnażanie się papierów wartościo-
wych”52.

Po drugie, wyłania się kwestia cech jurydycznych jednoczesnego świad-
czenia przez izbę na rzecz dwóch członków giełdy. W doktrynie pojawiły

49 M. Romanowski, Przenoszenie praw..., s. 149; tenże, Prawo o publicznym obrocie..., s. 650;
tenże, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie), Warszawa 2000, s. 262;
L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów wartościowych. Zagadnienia prawne, Warszawa
1996, s. 61; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 257; D. Szańca, O rozliczeniu trans-
akcji..., s. 81; D. Einsele, Wertpapierrecht als Schuldrecht. Funktionsverlust von Effektenurkunden
im internationalen Rechtsverkehr, Tübingen 1995, s. 329.

50 Zob. M. Romanowski, Przenoszenie praw..., s. 149.
51 Zob. M. Romanowski, tamże, s. 149.
52 Zob. A. Chłopecki, Przeniesienie praw z papierów wartościowych w publicznym obrocie,

PPG 1994, nr 3, s. 28; M. Romanowski, Przenoszenie praw..., s. 149; tenże, Przenoszenie praw
z papierów wartościowych w ujęciu art. 5 § 5 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, MoP 1996, nr 10, s. 360; tenże, Prawo o publicznym obrocie..., s. 163 oraz s. 646
i nast.; L. Sobolewski, System krajowego depozytu..., s. 79; tenże, Przenoszenie praw z papierów
wartościowych według nowego Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi – artykuł
polemiczny, MoP 1997, nr 8, s. 307; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 249 i nast.
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się poglądy, że chodzi tutaj o wykonanie zobowiązania wzajemnego53.
Jednakże prezentowane stanowisko nie zasługuje na aprobatę. W cyklu czyn-
ności prowadzących do spełnienia dwóch świadczeń wynikających z umowy
sprzedaży giełdowej uczestniczą trzy osoby (izba oraz dwóch członków
giełdy). W prezentowanej konfiguracji podmiotowej nie występują charak-
terystyczne cechy zobowiązania wzajemnego pomiędzy izbą oraz dwoma
innymi osobami. Obowiązek jednoczesnego spełnienia dwóch świadczeń
przez izbę nie jest skutkiem powstania stosunku obligacyjnego, w ramach
którego dwie osoby zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej
z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (art. 487 § 1 k.c.).
Jednoczesne spełnienie dwóch świadczeń przez izbę rozliczeniową prowa-
dzi do wykonania nie jednego zobowiązania, lecz dwóch samodzielnych
względem siebie zobowiązań, wynikających z przyjęcia dwóch przekazów.
Z tego względu jednoczesne spełnienie przez izbę świadczeń wynikających
z umowy sprzedaży giełdowej nie może zostać zakwalifikowane jako wyko-
nanie zobowiązania wzajemnego izby względem członka giełdy (w zakresie
zapłaty przekazu) oraz członka giełdy względem izby (w zakresie udziele-
nia pokrycia rozliczeniowego).

Jednoczesne spełnienie przez izbę dwóch świadczeń na rzecz dwóch
różnych osób nie odbywa się w myśl reguł określających sposób wykony-
wania zobowiązań wzajemnych. Izba rozliczeniowa nie może np. powstrzymać
się ze spełnieniem jednego świadczenia na wypadek nie spełnienia przez siebie
samą drugiego świadczenia (art. 488 § 2 k.c.) albo wykonać przeciwko sobie
samej uprawnień przewidzianych w przepisach art. 491 i nast. k.c.

Oprócz tego izba rozliczeniowa nie może występować jako wierzyciel
i dłużnik wzajemny na podstawie jednego stosunku obligacyjnego, ponieważ
znajdowałaby się wówczas w położeniu wierzyciela i dłużnika względem sie-
bie samej. W wypadku, gdy jedna osoba występuje jednocześnie w roli wie-
rzyciela i dłużnika (np. zobowiązania wzajemnego), to zobowiązanie co do
zasady wygasa w wyniku confusio54.

Jak się wydaje, istotę jurydyczną synchronizacji czasowej czynności
dokonywanych przez izbę rozliczeniową można określić właśnie w ten spo-
sób, że chodzi o jednoczesne wykonanie przez izbę rozliczeniową dwóch
zobowiązań, wynikających ze stosunków pokrycia, względem przekazującego
oraz odbiorcy przekazu. W wyniku należytego spełnienia dwóch świadczeń,

53 Zob. M. Romanowski, Przenoszenie praw..., s. 151; tenże, Prawo o publicznym obrocie..., s. 670;
L. Sobolewski, Przenoszenie praw..., s. 308; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 254.

54 Wyjątki podaje np. W. Czachórski, dz. cyt., s. 363.
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w ramach dwóch stosunków zapłaty, izba rozliczeniowa zwalnia się z dwóch
zobowiązań, wynikających z dwóch stosunków pokrycia z jej udziałem.

10. Zarzuty izby rozliczeniowej
jako akceptanta przekazu giełdowego

Izbie rozliczeniowej przysługują środki prawne wstrzymujące bądź
niweczące roszczenie wierzyciela, tradycyjne wyodrębniane na tle instytucji
przekazu. Pod względem katalogu zarzutów sytuacja prawna izby rozlicze-
niowej przypomina sytuację prawną akceptanta ogólnego przekazu. W gieł-
dowym cyklu rozliczeniowym oraz na tle instytucji przekazu podstawy prawne
odmowy spełnienia świadczenia albo ograniczenia jego wysokości są w zasa-
dzie analogiczne.

Izba rozliczeniowa spełnia świadczenie na rzecz wierzyciela (odbiorcy)
zgodnie z treścią karty umowy. Na podstawie karty umowy można określić
jednocześnie treść przekazu, treść przyjęcia przekazu oraz zakres zobowiązania
izby po przyjęciu. Elementy stosunku waluty można więc określić na podsta-
wie treści przekazu giełdowego oraz treści oświadczenia woli obejmującego
przyjęcie przekazu. Zarzuty wynikające ze stosunku waluty są jednak w giełdo-
wym cyklu rozliczeniowym wyłączone (art. 9212 § 2 k.c.)55. Na treść umowy
sprzedaży giełdowej nie może powołać się ani wierzyciel (odbiorca), ani izba
rozliczeniowa (akceptant). Należy jednak podkreślić to, że zakres zarzutów
w ramach stosunku waluty pokrywa się z zakresem zarzutów wynikających
z treści przekazu, które są oczywiście dopuszczalne w giełdowym cyklu
rozliczeniowym. Izba rozliczeniowa nie ma jednak interesu prawnego godnego
ochrony za pomocą skarg nie opartych na treści przyjęcia przekazu.

W wyniku tego izba rozliczeniowa nie może podnieść zarzutu nieważ-
ności umowy sprzedaży giełdowej (stosunku waluty). Izba powinna spełnić
świadczenie określone w karcie umowy, bez względu na ewentualne podsta-
wy nieważności umowy sprzedaży giełdowej (np. unieważnienie uchwały 
o dopuszczeniu waloru do obrotu giełdowego56), chyba że rozliczenia giełdowe
zostaną powstrzymane („zawieszone”) przez instytucję giełdową (co w prak-
tyce zdarza się wyjątkowo).

Izba rozliczeniowa może natomiast powołać się ze skutkiem zwalniają-
cym na nieważność udzielonego przekazu, jeżeli umowa sprzedaży giełdowej

55 Zob. także D. Einsele, dz. cyt., s. 564–565.
56 Por. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 552.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział XVI. Wykonanie umowy sprzedaży giełdowej... 317

nie dojdzie do skutku. Obrona izby rozliczeniowej opiera się na wykazaniu
braku podstawy przyjęcia przekazu, z powodu wadliwie wykreowanych upo-
ważnień do spełnienia świadczeń wynikających z umowy sprzedaży giełdowej.
Ewentualność podniesienia przez izbę zarzutu nieważności przekazu jest
jednak w praktyce mało prawdopodobna. Treść przekazu kształtuje bowiem
instytucja giełdowa po skutecznym zawarciu umowy sprzedaży (w zakresie
obowiązku prawidłowego wystawienia karty umowy).

Treść przyjęcia przekazu nie stanowi samodzielnej podstawy zarzutów
izby rozliczeniowej. Oświadczenie woli izby obejmujące przyjęcie przekazu
pod względem treści pokrywa się bowiem z treścią udzielonego przekazu.
Izba nie może zatem podnieść zarzutu częściowego przyjęcia (np. z uwagi
na wysokość otrzymanego pokrycia) albo zarzutu nieziszczenia się warunku
zawieszającego spełnienie świadczenia, w postaci uzyskania pokrycia od dłuż-
nika (przekazującego).

Giełdowa izba rozliczeniowa nie może skutecznie odmówić przyjęcia
przekazu, jeżeli aktualizowały się przesłanki przyjęcia57. Jeżeli zatem izba
przekaz przyjęła, to nie przysługuje jej zarzut z ważności przyjęcia. Prezen-
towana kategoria zarzutów obejmuje np. zarzut braku zdolności izby do
czynności prawnych, zarzut sfałszowania przyjęcia lub samego przekazu58.
W praktyce obrotu giełdowego prezentowane zarzuty nie występują. Udzie-
lenie oraz przyjęcie przekazu odbywa się bowiem z udziałem instytucji gieł-
dowej (jako posłańca), która bierze udział w sformułowaniu oświadcze-
nia woli obejmującego udzielenie oraz przyjęcie przekazu. Ewentualna
wada przyjęcia przekazu może być z pewnością wynikiem niedostatków
formalnych zaadresowanych do izby upoważnień (karty umowy). W tym
przypadku nie mamy jednak do czynienia z ważnie udzielonym przekazem.
W konsekwencji nie ma podstaw podniesienia zarzutu wadliwego przyjęcia
przekazu, zachodzą jednak podstawy podniesienia zarzutu nieważności
udzielenia przekazu.

Na gruncie przepisu art. 9212 § 2 k.c. można sformułować pogląd, że
izba rozliczeniowa nie może względem odbiorcy podnosić zarzutów ze sto-
sunku pokrycia59. Przyznanie izbie rozliczeniowej zarzutów ze stosunku po-
krycia znacząco zredukowałoby pozytywne dla wierzyciela (odbiorcy) konse-
kwencje zaciągnięcia przez izbę zobowiązania w wyniku przyjęcia przekazu.
Jak się wydaje, izba rozliczeniowa w pierwszej kolejności eksponowałaby

57 Inaczej, niż w przypadku przekazu ogólnego. Por. L. Peiper, op. cit, s. 845.
58 Por. Cz. Żuławska, dz. cyt., s. 762; K. Zawada, dz. cyt., s. 840.
59 Zob. także D. Einsele, dz. cyt., s. 564–565.
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właśnie fakt częściowego albo całkowitego niedostatku pokrycia, w celu uchy-
lenia się od zaspokojenia wymagalnego roszczenia wierzyciela (odbiorcy).
Jednakże stosunek pokrycia z udziałem izby i dłużnika (przekazującego)
stanowi dla odbiorcy przekazu res inter alios acta.

Jak się wydaje, dopuszczalne jest jednak kwestionowanie przez izbę
obowiązku przyjmowania upoważnień od stron umowy sprzedaży giełdowej,
a także kwestionowanie obowiązku udzielania akceptu. Prezentowane zarzu-
ty opierają się na wykazaniu braku zobowiązania izby w stosunku pokrycia,
np. ze względu na wygaśnięcie umowy o uczestnictwo w giełdowym syste-
mie rozliczeniowym, z czym wiąże się zamknięcie rachunku rozliczeniowego.
Skuteczne przyjęcie przekazu w przedstawionej sytuacji spowoduje jednak
powstanie zobowiązania izby nawet wówczas, gdy stosunek pokrycia obar-
czony był wadą bądź wygasł i w rzeczywistości nie istniał obowiązek przy-
jęcia przekazu.

11. Odmowa spełnienia świadczenia
na rzecz niewypłacalnego członka giełdy

Zagadnienie odmowy spełnienia świadczenia na rzecz niewypłacalnego
odbiorcy przekazu zasługuje na samodzielne ujęcie. Sformułowany przez izbę
zarzut niedostarczenia przez członka giełdy pokrycia przeznaczonego na za-
płatę drugiego przekazu (spełnienie świadczenia ekwiwalentnego z umowy
sprzedaży) należy zakwalifikować do grupy tzw. zarzutów osobistych.

Problematyka odmowy zapłaty przez izbę rozliczeniową na rzecz nie-
wypłacalnego członka giełdy stanowi przedmiot dyskusji doktrynalnej, przy
czym można zauważyć tendencję do traktowania umowy sprzedaży giełdo-
wej jako podstawy prezentowanego zarzutu. Izba rozliczeniowa nie bierze
jednak udziału w zobowiązaniu sprzedaży giełdowej i nie przysługują jej
zarzuty na podstawie tego zobowiązania. De lege lata prezentowane zagad-
nienie wymaga zatem wyjaśnienia.

Przepis art. 62 ust. 1 u.o.i.f. (dawniej przepis art. 140 ust. 1 p.o.p.w.)
przewiduje to, że w wypadku braku pokrycia rozliczeniowego następuje
zawieszenie rozliczenia transakcji60. W wyniku zawieszenia rozliczenia
dochodzi do zindywidualizowania strony, która przejściowo nie otrzyma

60 Podobnie przepis art. 45f w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku. Zawieszenie
następuje w trybie uchwały zarządu KDPW SA. Przesłanki jej powzięcia przedstawia M. Roma-
nowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 721.
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należnego jej świadczenia61, co pozostaje w zgodzie z aktualnym unormowa-
niem przepisu art. 62 ust. 2 u.o.i.f.62 i niekiedy traktowane jest jako wstrzy-
manie wykonania transakcji w stosunku do strony63.

W piśmiennictwie pojawił się pogląd, który głosi, że strona niewypłacalna
nie otrzyma świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej z uwagi
na rozwiązanie tej umowy64. Rozwiązanie umowy sprzedaży giełdowej, zobo-
wiązującej do świadczenia, opiera się na skorzystaniu z umownego prawa
odstąpienia od umowy, wykonywanego przez stronę gotową do spełnienia
swojego świadczenia65. Prawo to jest wykonywane wskutek działania izby
rozliczeniowej, którą można uważać za pełnomocnika strony transakcji66.

Zaprezentowane uzasadnienie odmowy zapłaty na rzecz niewypłacal-
nego członka giełdy nie zasługuje na aprobatę. Niewypłacalność członka giełdy
nie ma bowiem wpływu na skuteczność umowy sprzedaży zawartej na
giełdzie. Skutki zobowiązania sprzedaży nie upadają w wyniku niewypła-
calności członka giełdy, czy też w wyniku złożenia oświadczenia woli przez
izbę rozliczeniową, która nie rozwiązuje umów sprzedaży przez odstąpienie
od umowy jako pełnomocnik niewypłacalnego członka giełdy. Rozwiązanie
umowy sprzedaży zawartej na giełdzie wiązałoby się z wystąpieniem istotnych
niedogodności, między innymi z potrzebą ponownego zredagowania ceduły
giełdowej (ze skutkiem wstecznym), jak również z obowiązkiem zwrotu
w naturze świadczeń uzyskanych lege artis67. Z tego powodu należy inaczej
uzasadnić zarzut odmowy spełnienia świadczenia przez izbę na rzecz
niewypłacalnego członka giełdy.

W omawianej sytuacji charakterystyczne jest położenie prawne niewypła-
calnego członka giełdy, który jest jednocześnie odbiorcą jednego przekazu i dłuż-
nikiem (niewypłacalnym) drugiego przekazu. Przeplatają się tutaj roszczenia
wynikające z dwóch przekazów giełdowych. Wierzyciel (odbiorca) pierwszego

61 L. Sobolewski, System krajowego depozytu..., s. 72.
62 Por. także przepis 45f ust. 2 u.o.i.f. w brzmieniu przewidzianym w projekcie nowelizacji

z 2007 roku.
63 Zob. L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 255.
64 L. Sobolewski, tamże, s. 250.
65 L. Sobolewski, tamże, s. 250; tenże, Przenoszenie praw..., s. 308.
66 L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 250; tenże, Przenoszenie praw...,

s. 308. Por. także D. Szańca, Potwierdzenie transakcji nabycia papierów wartościowych w publicz-
nym obrocie. Określenie konstrukcji prawnej, TPP 2002, nr 1–2, s. 133 i nast.; tenże, O rozlicze-
niu transakcji..., s. 87–88.

67 Komplikacje w tym zakresie zauważa L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie...,
s. 251.
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przekazu domaga się świadczenia, ponieważ izba przyjęła przekaz, natomiast
izba odmawia świadczenia, gdyż ta sama osoba, występująca w drugim prze-
kazie jako dłużnik (przekazujący), nie udzieliła pokrycia na zapłatę drugiego
przekazu (spełnienia świadczenia ekwiwalentnego z umowy sprzedaży).

Należy podkreślić to, że treść stosunku pokrycia z udziałem akceptanta
(izby) oraz niewypłacalnego odbiorcy nie ma wpływu na sytuację prawną
osób trzecich i zarzuty sformułowane na tej podstawie są dopuszczalne. Mogą
to czynić obie strony stosunku pokrycia i z punktu widzenia akceptanta są to
zarzuty osobiste (art. 9212 § 2 k.c.). Izba może więc podnieść względem
niewypłacalnego członka giełdy zarzuty wynikające z umowy o uczestnictwo
w giełdowym systemie rozliczeniowym.

Przyjęcie jednego z przekazów giełdowych zobowiązuje izbę do zapłaty,
o ile uzyska ona pokrycie na zapłatę drugiego przekazu. Takie zastrzeżenie
wynika właśnie ze stosunku pokrycia pomiędzy izbą i członkiem giełdy,
i można je zakwalifikować jako warunek zawieszający (art. 89 k.c.), co po-
twierdzają zapatrywania doktrynalne68. Wykonanie przez akceptanta (izbę)
zobowiązania względem odbiorcy (wierzyciela) jest uzależnione od uprzed-
niego bądź równoczesnego udzielenia przez odbiorcę pokrycia na zapłatę
drugiego przekazu. Izba rozliczeniowa nie występuje w charakterze strony
zobowiązania wzajemnego. Jednakże izba może przedstawiać zarzuty przysłu-
gujące wierzycielowi wzajemnemu względem dłużnika, który domaga się
świadczenia ekwiwalentnego wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej.

Zaproponowane uzasadnienie zarzutu odmowy spełnienia świadczenia
przez izbę rozliczeniową na wypadek niewypłacalności odbiorcy przekazu jest
zgodne z unormowaniem art. 62 ust. 2 u.o.i.f. (oraz art. 45f ust. 2 u.o.i.f.
w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku). Izba rozliczeniowa korzysta
z kompetencji przyznanej przez ustawę. W wypadku braku pełnego pokrycia
izba odmawia zapłaty na rzecz niewypłacalnego dłużnika, zaś środki na
zapłatę przekazu na rzecz wierzyciela, który dostarczył pokrycie, czerpie
z rezerwowego zasobu pokrycia rozliczeniowego, przygotowanego specjalnie
na taką ewentualność. Niewypłacalność członka giełdy odnosi więc ten sku-
tek, że umowa sprzedaży giełdowej jest wykonywana ze środków tzw. „sys-
temu gwarantującego prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających
z transakcji” (art. 59 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 2 u.o.i.f.; de lege ferenda
w związku z art. 45f ust. 2 u.o.i.f.)69. Drugą ewentualnością jest obligatoryjne

68 Por. L. Peiper, dz. cyt., s. 846.
69 Por. także L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 991; tenże, System kra-

jowego depozytu..., s. 73; M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 715 i nast.
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(w takiej sytuacji) udzielenie niewypłacalnemu odbiorcy kredytu rozliczenio-
wego przez izbę rozliczeniową70. Dochodzi wówczas do typowego w stosun-
ku pokrycia przekazu w kredyt, gdzie przekazujący (niewypłacalny odbiorca)
jest biorącym pożyczkę, ale wydanie waluty pożyczki następuje do rąk od-
biorcy (drugiego przekazu)71. Zachodzi też trzecia, mało prawdopodobna,
ewentualność spełnienia świadczenia przez izbę z własnego majątku72, z za-
chowaniem roszczenia względem niewypłacalnego o zwrot wydatku (art. 742
k.c.).

Jak się wydaje, przewidziane w przepisie art. 62 ust. 1 u.o.i.f. sformu-
łowanie „zawieszenie rozliczenia transakcji” (dawniej „zawieszenie wykona-
nia transakcji” według przepisu art. 140 p.o.p.w.) jest nietrafne, także de
lege ferenda73. Na tle prezentowanego unormowania nie dochodzi bowiem
do powstrzymania się izby z „rozliczeniem” (wykonaniem) umowy sprzedaży
giełdowej, lecz jedynie z odmową spełnienia jednego ze świadczeń wynika-
jących z umowy sprzedaży giełdowej na rzecz wierzyciela, ze względu na
jego niewypłacalność.

70 Zob. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 718.
71 Por. A. Szpunar, Przekaz..., s. 115.
72 Takiej ewentualności nie wyklucza L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie...,

s. 1002.
73 Zob. przepis art. 45f ust. 1 u.o.i.f. w świetle projektu nowelizacji z 2007 roku.
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Krytycyzm względem giełd znacznie się u schyłku XIX w.
rozwinął.

S. Kempner,
Giełda. Jej istota, cel i ustrój,

Warszawa 1908, s. 42.

* * *

Wszelkie usiłowania reformy giełdy są bardzo trudne.
Z jednej strony dążyć trzeba do przeistoczenia w tym duchu,
aby wyplenić spekulację, wykroczenia i nadużycia. Z drugiej
strony w próbach reform unikać trzeba takich ograniczeń, które
mogłyby skrępować nieodzowną swobodę ruchów w handlu
i przemyśle.

S. Kempner,
Giełda. Jej istota, cel i ustrój,

Warszawa 1908, s. 49–50.
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Rozdz ia ł  XVII

WPIS NA RACHUNEK ROZLICZENIOWY
POŚREDNIKA GIEŁDOWEGO

1. Uwagi wstępne

Określenie charakteru prawnego oraz konsekwencji dokonania wpisu
na rachunek stanowi przedmiot dyskusji doktrynalnej. Sygnalizowana tema-
tyka jest rozległa i interesująca, ale nie stanie się przedmiotem obszernych
uwag. Charakter prawny wpisu na rachunek rozliczeniowy prowadzony dla
członka giełdy przez giełdową izbę rozliczeniową oraz skutki dokonania tej
czynności można bowiem zaprezentować w kontekście aktualnych zapatry-
wań doktrynalnych. Rekapitulacja poglądów uwzględnia oczywiście swoiste
cechy rachunków i rozliczeń giełdowych. Właściwości jurydyczne wpisu na
rachunek walorów giełdowych oraz na rachunek pieniężny są w zasadzie
analogiczne.

W piśmiennictwie rysuje się tendencja do utożsamiania charakteru praw-
nego wpisu na rachunek oraz kwalifikacji jego skutków prawnych1, co jed-
nak nie zasługuje na aprobatę. Określenie charakteru prawnego wpisu na
rachunek (np. rozliczeniowy) nie ma bowiem zasadniczego wpływu na kwa-
lifikację prawną skutków dokonania wpisu. Już na wstępie należy podkreślić,

1 Zob. np. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym (I), PPH
1995, nr 8, s. 23; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 535; D. Rogoń, Problemy związane z wpisem na rachunek bankowy, PB
2003, nr 4, s. 88; T. Czech, Glosa do wyroku SN z dnia 16 lipca 2003, V CK 24/02, PB 2004,
nr 11, s. 35–36.
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że skutki wpisu na rachunek kształtują się inaczej w fazie kreacji i w fazie
cyrkulacji waloru giełdowego.

2. Charakter prawny
wpisu na rachunek rozliczeniowy

Wpis na rachunek członka giełdy dokonany przez giełdową izbę rozli-
czeniową jest zdarzeniem prawnym2. Z dokonaniem wpisu na rachunek
związane są skutki cywilnoprawne, dlatego wpis jest traktowany jako zda-
rzenie prawa cywilnego3. W piśmiennictwie poddano w wątpliwość koncep-
cję wpisu na rachunek jako czynności faktycznej4. Wpis na rachunek nie
wykazuje jednakże cech czynności prawnej5, chociaż w literaturze bronione
jest także zapatrywanie przeciwne6.

Wpis na rachunek bankowy nie jest oświadczeniem woli banku7. Warto
więc uwypuklić sformułowaną na tle rachunku bankowego koncepcję wpisu
na rachunek jako oświadczenia wiedzy banku8, która spotkała się z uzna-
niem w literaturze9. Transpozycja tej myśli na obszar giełdowych stosunków
obligacyjnych prowadzi do wniosku, że wpis na rachunek rozliczeniowy
członka giełdy jest oświadczeniem wiedzy giełdowej izby rozliczeniowej.

Należy odnotować pogląd, dopatrujący się we wpisie na rachunek cech
zdarzenia prawnego kształtującego10. W piśmiennictwie eksponowano ponadto

2 Por. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk 1976, s. 770.

3 Tamże, s. 780.
4 Zob. np. Z. Osada, Prawo bankowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 81.
5 Tak S. Grzybowski, dz. cyt., s. 780; Z. Osada, dz. cyt., s. 81; L. Sobolewski, Przenoszenie

praw z papierów wartościowych według nowego Prawa o publicznym obrocie papierami wartościo-
wymi – artykuł polemiczny, MoP 1997, nr 8, s. 306; tenże [w:] Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, s. 254. Por. także A. Szpunar, Glosa do
uchwały SN z dnia 29 grudnia 1994 roku, III CZP 162/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 60, PPH
1995, nr 8, s. 37.

6 Zob. Z. Żabiński, Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1967, s. 108.
7 Uchwała SN z dnia 29 grudnia 1994 roku, III CZP 162/94, OSNC 1995, z. 4 z glosą

A. Szpunara, PPH 1995, nr 8.
8 M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989, s. 60–61.
9 Zob. np. M. Sychowicz [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania,

t. II, Warszawa 1999, s. 273; Z. Osada, dz. cyt., s. 81. Por. także A. Szpunar, dz. cyt., s. 37.
10 M. Sychowicz, dz. cyt., s. 243; Z. Osada, dz. cyt., s. 81. Por. także A. Chłopecki,

Z. Mrowiec, Zagadnienia prawne rozliczeń bankowych, Glosa 1996, nr 11, s. 8.
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techniczny charakter wpisu na rachunek11. Twierdzono również, że zapis na
rachunku jest szczególną formą fizycznego bytu papieru wartościowego, przy
czym jest to czynność materialnotechniczna12. W podobnym tonie wyraził się
także SN, przyjmując, że wpis jest czynnością techniczną13.

3. Ustawowe ujęcie skutków wpisu
na rachunek rozliczeniowy

W świetle przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. dokonanie wpisu na rachunek
pośrednika prowadzony przez izbę rozliczeniową stanowi przesłankę osiągnię-
cia skutku w postaci rozporządzenia walorem giełdowym. Unormowanie to
przewiduje przejście waloru giełdowego na nabywcę w efekcie dokonania
wpisu uznaniowego na prowadzony dla niego rachunek rozliczeniowy. Kon-
sekwencją dokonania wpisu uznaniowego na rachunek rozliczeniowy nabywcy
może być zatem ustanowienie, zmiana lub umorzenie stosunku cywilno-
prawnego14. Analogiczne skutki odnosi wpis obciążeniowy dokonany
na rachunek rozliczeniowy zbywcy.

Wskutek dokonania wpisu dochodzi do spełnienia świadczeń wynikają-
cych z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie, w wyniku pomniejszenia
majątku zbywcy (obciążenie rachunku) oraz powiększenia majątku nabywcy
(uznanie rachunku). Dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy obejmuje
zatem następstwa w zakresie prawa materialnego, w odniesieniu do rozpo-
rządzających skutków umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Beneficjent
wpisu jest materialnie uprawniony15.

W doktrynie wyrażono również myśl, że chodzi w tym przypadku o kon-
stytutywny charakter wpisu na rachunek16. Na gruncie umowy rachunku

11 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym (II), PPH 1995, nr 9,
s. 21.

12 A. B. Mirecki, Emisja akcji w celu zamiany na obligacje, Pr. Sp. 1999, nr 1, s. 12.
13 Wyrok SN z dnia 26 września 2001 roku, IV CKN 496/00, OSP 2002, nr 9, poz. 122.
14 Por. D. M. Gienkin, Radzieckie prawo cywilne, t. II, red. D. M. Gienkin, Warszawa 1956,

s. 203.
15 Tak K. Peters, Rechtliche Entwicklungsmöglichkeiten im Effektenbereich, Frankfurt am Main

1983, s. 24.
16 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (I), s. 23; tenże [w:] Prawo o publicznym

obrocie..., s. 535. Zob. także W. Gößmann [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red.
H. Schimansky, H.-J. Bunte, H.-J. Lwowsky, München 2001, s. 1806; C. M. Grundmann van de
Krol [w:] Zielona Księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, red.
Z. Radwański, Warszawa 2006, s. 537.
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bankowego kontrowersje związane z przyznaniem wpisowi skutków konsty-
tutywnych są mniejsze w przypadku rachunków bankowych rozliczeniowych,
niż w przypadku rachunków bankowych innego rodzaju (np. prowadzonych
w związku z umową o lokatę)17. Reguła wyrażona w przepisie art. 7 ust. 2
u.o.i.f. (dawniej w przepisie art. 7 ust. 3 p.o.p.w.) wyznacza, jako paradyg-
mat, pewien kierunek interpretacji skutków dokonania wpisu na płaszczyźnie
szerzej rozumianych rozliczeń, nie tylko giełdowych18. Natomiast z uwzględ-
nieniem innych kryteriów powinny być oceniane skutki innego rodzaju
wpisów, np. konstytutywnych wpisów do księgi akcyjnej, która nie jest
rachunkiem19 albo wpisów do innych rejestrów20.

4. Skutki prawne wpisu na rachunek rozliczeniowy
na płaszczyźnie prawnorzeczowej

Należy określić płaszczyzny, do których odnoszą się materialne następ-
stwa dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy. W piśmiennictwie zaryso-
wał się nurt poglądów, które opierają się na założeniu, że dokonanie wpisu
na rachunek rozliczeniowy pociąga za sobą konsekwencje jurydyczne w za-
kresie prawa rzeczowego. Według prezentowanych zapatrywań księgowanie
powoduje przeniesienie posiadania21, bądź jest uważane za „odpowiednik”
przeniesienia posiadania22. Wpis na rachunek rozliczeniowy bywa traktowany
jako substytut dostarczenia papierów wartościowych23, bądź jako substytut
wydania dokumentu24, co koresponduje ze stwierdzeniem, że wydanie

17 Zob. M. Bączyk, Umowy w zakresie czynności bankowych [w:] Prawo umów w obrocie
gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001, s. 821.

18 Por. D. Rogoń, dz. cyt., s. 90. Zob. także uzasadnienie postanowienia SN z dnia 10 grud-
nia 2003 roku, V CZ 127/03, OSNC 2005, z. 1, poz. 12.

19 Zob. wyrok SN z dnia 3 lipca 2003 roku, III CKN 309/01, OSNC 2004, z. 9, poz. 148.
20 Liczne przykłady wpisów dokonywanych w określonych rejestrach, które nie są prowadzone

w ramach stosunku rachunku, podaje M. Romanowski (Wpływ dematerializacji papierów warto-
ściowych na podstawowe konstrukcje prawa papierów wartościowych, PiP 1999, z. 10, s. 49; tenże
[w:] System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2005, s. 111–112).

21 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 21.
22 Tenże, Przeniesienie praw z papierów wartościowych w publicznym obrocie, PPG 1994,

nr 3, s. 27.
23 L. Sobolewski, System krajowego depozytu papierów wartościowych. Zagadnienia prawne,

Warszawa 1996, s. 59. Por. także G. Frölichstahl [w:] Kommentar zum Wertpapieraufsichtgesetz,
Wien–Frankfurt 1998, s. 119.

24 D. Szańca, Potwierdzenie transakcji nabycia papierów wartościowych w publicznym obrocie.
Określenie konstrukcji prawnej, TPP 2002, nr 1–2, s. 114.
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dokumentu jest zastępowane poprzez odpowiednie zapisy księgowe25. Wpis
na rachunek jest również charakteryzowany jako czynność odpowiadająca wy-
daniu dokumentu26, jako odpowiednik czynności wydania dokumentu27, bądź
jako odpowiednik wydania dokumentu28. Dokonanie wpisu na rachunku za-
stępuje wydanie przedmiotu, a wpis jest czynnością quasi-realną29. W doktry-
nie niemieckiej utrzymuje się opinia, że wpis na rachunek stanowi surogat
wydania (Übergabesurrogat) przewidzianego w przepisie § 939 k.c.niem.30

Wpis na rachunek jest również rozpatrywany jako dostawa papieru warto-
ściowego według przepisu § 764 k.c.niem.31 W piśmiennictwie wysuwano
postulat odpowiedniego stosowania do zapisów księgowych przepisów prawa
rzeczowego, w braku unormowań explicite32, przy czym podejście prawnorze-
czowe uznawane jest za pomocnicze33.

Prezentowane zapatrywania wyraźnie nawiązują do poglądu, który głosi,
że zasady dotyczące wydania rzeczy znajdują zastosowanie w zakresie udo-
stępnienia przez sprzedawcę korzystania z praw majątkowych zbytych kupu-
jącemu (art. 555 k.c.)34, bądź – w innym ujęciu – że przepisy dotyczące
wydania rzeczy stosuje się odpowiednio do wydania innych dóbr35.

Jednakże propozycje wysunięte w zakresie prawnorzeczowych konse-
kwencji dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy nie zasługują na apro-
batę. W doktrynie podkreślano jedynie funkcjonalne podobieństwa pomiędzy
wpisem na rachunek, a wydaniem dokumentu36. Należy podzielić prezento-
wane zapatrywanie. Wykładnia przepisu art. 7 ust. 2 u.o.i.f. nie dostarcza

25 Por. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (I), s. 21.
26 M. Michalski, Konstrukcja bankowych papierów wartościowych w świetle zasady numerus

clausus papierów wartościowych w prawie polskim, PB 1998, nr 2, s. 52.
27 M. Pawełczyk, Bankowe papiery wartościowe na krajowym rynku finansowym. Zagadnienia

prawne, PPH 1999, nr 6, dodatek: Problematyka papierów wartościowych, s. 29.
28 P. Sokal, Definicja i znaczenie instrumentów finansowych w świetle nowych regulacji

prawnych, Pr. Sp. 2006, nr 7–8, s. 78.
29 K. Włodarska, Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia

wierzytelności, Kraków 2005, s. 21.
30 C. P. Claussen, Bank- und Börsenrecht, München 1996, s. 411.
31 T. Müller-Deku, Daytrading zwischen Termin- und Differenzeinwand, WM 2000, nr 21, s. 1035.
32 Zob. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (I), s. 22. Por. także D. Einsele,

Wertpapierrecht als Schuldrecht. Funktionsverlust von Effektenurkunden im internationalen Rechts-
verkehr, Tübingen 1995, s. 20.

33 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (I), s. 22.
34 Tak W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 395.
35 Tak Z. Radwański, Prawo zobowiązań, Warszawa 1986, s. 330.
36 F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem

papierów wartościowych, Warszawa 2001, s. 176.
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bowiem argumentów na poparcie prawnorzeczowej kwalifikacji skutków wpisu
na rachunek rozliczeniowy. Materialne następstwa wpisu na rachunek ograni-
czają się do sfery prawa obligacyjnego chociażby z tego powodu, że zdema-
terializowane walory giełdowe nie wykazują właściwości jurydycznych obiektu,
nad którym można roztoczyć władztwo faktyczne. Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f.
nie stanowi podstawy stosowania przepisów prawa rzeczowego w zakresie
skutków wpisu dokonanego na rachunek rozliczeniowy. Wspomniane unor-
mowanie nie określa prawnorzeczowych konsekwencji wpisu, lecz odnosi się
jedynie do sukcesji. Ponadto stosunek rachunku nie jest instytucją uregulo-
waną w przepisach prawa rzeczowego. Z tego względu dokonanie wpisu na
rachunek rozliczeniowy w fazie cyrkulacji waloru giełdowego kształtuje sytu-
ację prawną według modelu stosunków względnych (inter partes) i pociąga
za sobą następstwa w zakresie prawa obligacyjnego.

Dokonanie w fazie cyrkulacji wpisu uznaniowego na rachunek sprawia,
że prawo podmiotowe zostaje przypisane jednemu spośród wielu uczestni-
ków obrotu prawnego. W takim rozumieniu dokonanie wpisu na rachunek
rozliczeniowy wywołuje skutki erga omnes37.

5. Skutki prawne wpisu na rachunek rozliczeniowy
na płaszczyźnie prawnoobligacyjnej

A. Wpis na rachunek rozliczeniowy
a wykonanie umowy sprzedaży giełdowej

Następstwa dokonania wpisu na rachunek członka giełdy prowadzony
przez izbę rozliczeniową można rozpatrywać z punktu widzenia skutków
rozporządzających umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. W tym ujęciu
dopiero w wyniku przeksięgowania następuje skutek rozporządzający umo-
wy sprzedaży zawartej na giełdzie38. Odpowiednie zapisy na rachunkach
papierów wartościowych (zbywcy i nabywcy) powinny być przeprowadzone,
aby nastąpił skutek rozporządzający39. Od przeksięgowana zależy skuteczność

37 Por. J. Kuropatwiński, Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym,
Bydgoszcz 2006, s. 73–74. Przykłady wpisów skutecznych erga omnes podaje M. Romanowski,
przy czym chodzi o przykłady wpisów dokonywanych w określonych rejestrach, które nie są
prowadzone w ramach stosunku rachunku (Wpływ dematerializacji..., s. 49; tenże [w:] System
prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2005, s. 111–112).

38 Por. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 20.
39 Por. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 678.
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danej czynności prawnej (dokonanie rozporządzenia prawem)40. Rozporzą-
dzenie prawami z papieru wartościowego następuje wraz ze zmianą stanu
faktycznego w postaci dokonanego fizycznie zapisu41. Dokonanie wpisu decy-
duje o nabyciu waloru giełdowego42. W nieco innym ujęciu zapis na rachunku
jest warunkiem sine qua non przypisania prawa w odniesieniu do czynności
prawnych, co oznacza, że czynność osiągnie skutek rozporządzający43. Zapis
jest warunkiem prawnym (conditio iuris) dla przeniesienia praw na podsta-
wie zawartej umowy44.

W piśmiennictwie wyrażono obawę, iż powiązanie skutku rozporządza-
jącego umowy przenoszącej prawa z chwilą dokonania zapisu na rachunku
wprowadza stan niepewności, czy przewidziane przez czynność prawną skutki
prawne nastąpią45. Jednakże przeważające poglądy doktrynalne nie podzie-
lają zaprezentowanego stanowiska.

B. Wpis na rachunek rozliczeniowy jako przesłanka sukcesji

Następstwa dokonania wpisu na rachunek członka giełdy prowadzony
przez izbę rozliczeniową można rozpatrywać także z punktu widzenia skut-
ków sukcesji w wierzytelność. Dokonanie wpisu na rachunek jako czynność
rozporządzająca wywołuje natychmiastowe i nieodwołalne skutki w majątku46.
Następstwa dokonania wpisu na rachunek w zakresie sukcesyjnego przenie-
sienia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę można przedstawić w ujęciu
podmiotowym oraz przedmiotowym.

Główny przejaw następstwa prawnego między poprzednikiem a następcą
w ujęciu podmiotowym wyraża się w tym, że następca z chwilą dokonania
wpisu na rachunek rozliczeniowy wstępuje w prawa poprzednika. Skutkiem

40 Por. A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 517.
41 D. Szańca, dz. cyt., s. 114.
42 J. Baur, Investmentgesetze. Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) und Gesetz über

den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Bosteuerung der Erträge aus Ausland-
investment-Gesetz – AuslInvestmG. Kommentar nebst Ländzubersicht EG/EWR Staaten, Japan,
Schweiz, USA, t. I, Berlin–New York 1997, s. 444; D. Einsele, Wertpapiere im elektronischen
Bankgeschäft, WM 2001, nr 1, s. 15.

43 Por. M. Michalski, Szczególna regulacja odnosząca się do akcji jako przedmiotu publicznego
obrotu, Glosa 2000, nr 1, s. 13.

44 L. Sobolewski, Przenoszenie praw..., s. 306.
45 M. Romanowski, Wpływ dematerializacji..., s. 50.
46 Por. S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć

cywilistycznych [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku Czci Witolda
Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 309.
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dokonania sekwencji wpisów na rachunek jest utrata praw przez sprzedającego,
a uzyskanie ich przez podmiot kupujący47. W świetle zapatrywań doktrynal-
nych wydaje się oczywiste, że zapisowi tworzącemu uprawnienie powinno
odpowiadać dokonanie zapisu konstatującego utratę uprawnienia48. Wpis na
rachunek jest elementem niezbędnym dla przypisania prawa danej osobie49.

Natomiast w ujęciu przedmiotowym przejawem sukcesji na podstawie
wpisu dokonanego na rachunek rozliczeniowy jest alienacja całego elementu
podlegającego przeniesieniu50. Prawo przechodzi na nabywcę w tym samym
zakresie, w jakim przysługiwało ono poprzedniemu wierzycielowi51. Stronom
umowy sprzedaży giełdowej, jak również izbie rozliczeniowej, nie przysługuje
uprawnienie do ograniczenia zakresu sukcesji52. W efekcie dokonania wpisu
uznaniowego na nabywcę przechodzi więc cała wiązka uprawnień wyrażo-
nych przez wpis obciążeniowy na rachunek rozliczeniowy zbywcy. Z uwagi
na następstwa sukcesji przez wpis na rachunek w ujęciu przedmiotowym
walor giełdowy można traktować jako „nierozerwalną wiązkę jednolitego,
niepodzielnego prawa”53.

Uprawnionemu na podstawie wpisu na rachunek przysługują wraz z jego
dokonaniem wszystkie atrybuty wierzyciela54. Rejestracja na rachunku jest
źródłem uprawnień55. Na podstawie wpisu beneficjent uzyskuje faktyczną
możliwość dysponowania nabytą wierzytelnością56. Pomyślny przebieg
rozliczenia umożliwia korzystanie przez strony transakcji z praw, które były
przedmiotem transakcji57. W wyniku przeksięgowania osiągany jest skutek

47 Por. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (I), s. 23.
48 Por. L. Sobolewski [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,

Warszawa 1999, s. 261.
49 M. Michalski, Szczególna regulacja..., s. 13.
50 Por. S. Sołtysiński, dz. cyt., s. 315.
51 Por. w zakresie przeniesienia prawa własności S. Piątowski [w:] System prawa cywilnego,

t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 201.
52 Por. na tle przelewu wierzytelności E. Łętowska [w:] System prawa cywilnego, t. III,

cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 911.
53 Taką interesującą myśl w odniesieniu do przenoszenia akcji sformułowała A. Kondracka,

Prawo do rozporządzania akcjami przez akcjonariuszy, Pr. Sp. 2000, nr 2, s. 4.
54 Por. w zakresie skutków przeniesienia posiadania na nabywcę W. J. Katner, Umowne

nabycie własności ruchomości w prawie polskim, Warszawa 1992, s. 54.
55 Por. A. W. Kawecki, Z problematyki kolizyjnoprawnej współczesnego obrotu papierami

wartościowymi [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 828.

56 Por. A. Szpunar, dz. cyt., s. 28; W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1997,
s. 169.

57 L. Sobolewski, System krajowego depozytu..., s. 60.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział XVII. Wpis na rachunek rozliczeniowy pośrednika giełdowego 331

rozporządzający, rozumiany jako identyfikacja określonych praw i możliwość
korzystania przez posiadacza z tych praw58.

Z chwilą dokonania wpisu osoba uprawniona uzyskuje zdolność do
przenoszenia przysługującego jej prawa59, a w innym ujęciu – uzyskuje moż-
liwość rozporządzania60, czy też zbywania61. Od dokonania odpowiedniego
wpisu na rachunek uzależniona jest możliwość rozporządzania przez posia-
dacza rachunku62. Skutki w zakresie rozporządzania można traktować jako
najistotniejsze cywilnoprawne skutki wpisu na rachunek rozliczeniowy63.

6. Inne typowe następstwa dokonania wpisu
na rachunek rozliczeniowy

Dokonanie wpisu na rachunek członka giełdy prowadzony przez izbę
rozliczeniową pociąga za sobą także następstwa prawne, które nie wiążą się
z osiągnięciem rozporządzającego skutku umowy sprzedaży zawartej na
giełdzie. Sytuacja prawna wierzyciela stosunku rachunku jest kształtowana
również przez inne tradycyjnie wyodrębniane funkcje wpisu na rachunek.

Wpis na rachunek rozliczeniowy jest księgowym wyrazem ewidencjo-
nowania64 oraz rejestrowania65, jak również ma znaczenie dowodowe66.
Odpowiednie zapisy są źródłem informacji o stanie posiadania inwestora67,
co jest wyrazem informacyjnej funkcji wpisu na rachunek.

58 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 20.
59 M. Michalski, Szczególna regulacja..., s. 13.
60 Por. L. Sobolewski, System krajowego depozytu..., s. 78; A. Koblischek, Die elektronische

Geldbörse, Frankfurt–Main 2000, s. 44; T. Müller-Deku, dz. cyt., s. 1030. Por. także wyrok SA
w Krakowie z dnia 6 marca 1991 roku, I ACr 24/91, OSA 1991, nr 4, poz. 23.

61 U. Florian, Rechtsfragen des Wertpapierhandels im Internet, München 2001, s. 117.
62 W. Pyzioł, Umowy w zakresie czynności bankowych [w:] Prawo umów w obrocie gospodar-

czym, red. S. Włodyka, Kraków 1994, s. 245.
63 S. Grzybowski, dz. cyt., s. 777.
64 Por. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 678; tenże, Wpływ dematerializa-

cji..., s. 50.
65 Por. M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 678; tenże, Wpływ dematerializa-

cji..., s. 50; A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 517; Z. Osada, dz. cyt., s. 81;
M. Sychowicz, dz. cyt., s. 243; W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego..., s. 169.

66 M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie),
Warszawa 2000, s. 270; tenże, Wpływ dematerializacji..., s. 46.

67 M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 162.
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Można wyodrębnić także dwa aspekty legitymacyjnego oddziaływania
wpisu na rachunek rozliczeniowy w fazie cyrkulacji waloru giełdowego68.
Podmiotowy aspekt funkcji legitymacyjnej wpisu na rachunek rozliczeniowy
wyraża się w tym, że osobą legitymowaną na podstawie dokonanego wpisu
jest wierzyciel stosunku rachunku69. Natomiast z punktu widzenia przedmio-
towego w efekcie dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy dochodzi do
identyfikacji określonych praw70, co legitymuje beneficjenta wpisu tylko w za-
kresie treści wpisu.

68 Zob. w ogólności Cz. Żuławska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Zobowiązania, t. II,
Warszawa 1999, s. 617–618; M. Bączyk [w:] Papiery wartościowe, Kraków 2000, s. 46. Na tle
p.o.p.w.f.p. z 1991 roku zob. L. Sobolewski, Przenoszenie praw..., s 309. Na tle przepisu art. 7
ust. 2 p.o.p.w. z 1997 roku zob. M. Michalski, Legitymacja akcjonariusza w obrocie tradycyjnym
oraz w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Pr. Sp. 1999, nr 5, s. 15; tenże, Szczególna
regulacja..., s. 12; R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami war-
tościowymi, Warszawa 2000, s. 436. W prawie niemieckim zob. U. Brink, Rechtsbeziehungen
und Rechtsübertragung im nationalen und internationalen Effektengiroverkehr, Berlin 1976, s. 67
i nast.

69 Zob. M. Bączyk [w:] Papiery wartościowe..., s. 46; tenże, Poręczenia i gwarancje udzielane
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Komentarz do ustawy z 8 maja 1997 r.,
Warszawa 1998, s. 72.

70 Zob. A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi... (II), s. 20.
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Rozdz ia ł  XVIII

POŚREDNIK GIEŁDOWY
JAKO ZASTĘPCA POŚREDNI

1. Uwagi wstępne

Ustawodawstwa światowe przewidują niekiedy ukształtowanie stosun-
ku pośredniczenia giełdowego w uwzględnieniem bezpośredniego skutku
czynności dokonanych przez pośrednika w majątku klienta. Prezentowana
formuła cieszy się popularnością zwłaszcza w systemie common law, co jest
spowodowane w głównej mierze właściwościami jurydycznymi stosunku
agency. Zastępstwo pośrednie nie doczekało się tam samodzielnego ujęcia
dogmatycznego, inaczej niż w systemach prawa kontynentalnego. Podstawę
ukształtowania stosunku pośredniczenia giełdowego w kontynentalnych sys-
temach prawnych stanowią uregulowane umowy typowe, przewidujące
występowanie dłużnika w charakterze zastępcy pośredniego. Jest to rozwią-
zanie dominujące. Występowanie pośrednika giełdowego w charakterze za-
stępcy pośredniego nie jest jednak formułą wyłączną. Spotykane są także inne
koncepcje dokonywania czynności dla klienta w zakresie obrotu walorami
giełdowymi. Pośrednik giełdowy może występować np. jako umocowany
zastępca (Stellvertreter)1 albo jako strona umowy sprzedaży (w ramach Fest-
preisgeschäft2; transakcja bezpośrednia wg przepisu art. 74 u.o.i.f.3).

1 Zob. M. Jung, B. Schleicher, Finanzdienstleiser und Wertpapierhandelbanken – Aufsicht-
rechtliche Regelungen, Berlin 2001, s. 50; C. Huber (red.), Bankrecht, Bankensystem – Bankauf-
sicht, Recht der Bankgeschäfte, Baden-Baden 2001, s. 298; D. Nowak-James, Der Börsenzugang
für Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtvergleichende Untersuchung zum deutschen
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Prawo polskie przyjęło model działania pośrednika giełdowego w cha-
rakterze zastępcy pośredniego dopiero na gruncie współczesnych regulacji pra-
wa giełdowego (w 1991 roku). Aktualne rozwiązania legislacyjne harmonizują
z unormowaniami prawa Wspólnot Europejskich oraz z ukształtowaniem sto-
sunku pośredniczenia giełdowego w kontynentalnych systemach prawnych.

Problematyka konstrukcji prawnej zastępstwa giełdowego zasługuje na
wyodrębnienie i wymaga poszerzonych uwag. Dopiero w ramach stosunku
zastępstwa giełdowego dochodzi do utraty bądź nabycia przez klienta waloru
giełdowego, jak również utraty bądź nabycia środków pieniężnych tytułem
ceny sprzedaży, jeżeli klient udzielił pośrednikowi giełdowemu dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Analiza zastępstwa giełdowego jest
zatem istotna z punktu widzenia tzw. giełdowych stosunków własnościowych.
Katalog przesłanek przeniesienia waloru giełdowego przez klienta w ramach
zastępstwa giełdowego jest ukształtowany przez inne zdarzenia prawne,
w porównaniu z katalogiem przesłanek przeniesienia waloru giełdowego przez
członka giełdy na podstawie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie.

Rozważania w zakresie zastępstwa giełdowego wymagają rozwinięcia
kilku grup tematycznych. Przede wszystkim należy określić sytuację prawną
członka giełdy jako zastępcy pośredniego (zastępcy giełdowego) z punktu
widzenia aktualnie obowiązujących regulacji normatywnych. Celowe jest także
scharakteryzowanie obowiązku wydania korzyści przez zastępcę giełdowego
(rozdział XIX). Z punktu widzenia skutków zawarcia umowy o pośrednictwo
giełdowe istotne znaczenie odgrywa analiza tzw. stosunków własnościowych
na tle zastępstwa giełdowego (rozdział XX), ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji prawnej klienta po zawarciu przez członka giełdy umowy sprzedaży
na podstawie dyspozycji klienta (rozdział XXI). Przedmiotem rozważań stanie
się najprostszy, a zarazem najpowszechniejszy schemat powiązań obligacyjnych
występujących na tle zastępstwa giełdowego. Oba rachunki rozliczeniowe

Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauftragsvertrag, Frankfurt am Main 2000,
s. 50; F. A. Schäfer [w:] Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz. Kommen-
tar, red. F. A. Schäfer, Stuttgart–Berlin–Köln 1999, s. 12.

2 Zob. M. Jung, B. Schleicher, dz. cyt., s. 214; C. Huber, dz. cyt., s. 301; D. Nowak-
-James, dz. cyt., s. 48; D. H. Bliesener, Aufsichtrechtliche Verhaltenspflichten beim Wertpapier-
handel, Berlin–New York 1998, s. 24; D. Einsele, Wertpapiere im elektronischen Bankgeschäft,
WM 2001, nr 1, s. 12; C. P. Claussen, Bank- und Börsenrecht, München 1996, s. 391; U. Florian,
Rechtsfragen des Wertpapierhandels im Internet, München 2001, s. 49; W.-H. Roth [w:] I. Koller,
W.-H. Roth, W. Morck, Handelsgesetzbuch. Kommentar, München 2002, s. 999; S. Kümpel, Bank-
und Kapitalmarktrecht, Köln 1995, s. 746; F. W. Muhlbrandt (red.), Erfolgreiche Anlagestrategien
für Aktien, Landsberg 1988, s. 35; F. A. Schäfer, dz. cyt., s. 11.

3 Projekt nowelizacji z 2007 roku przewiduje zmiany konstrukcji prawnej tej czynności.
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klienta są prowadzone przez pośrednika giełdowego, nie zaś bezpośrednio
przez izbę rozliczeniową4. Poza zakresem aktualnego zainteresowania leżą
też kwestie związane z usytuowaniem banku powierniczego (art. 3 pkt 36
u.o.i.f.) w architekturze zastępstwa giełdowego5 oraz – w związku z tym
– problem tzw. potwierdzenia transakcji (art. 121 ust. 3 u.o.i.f.).

2. Regulacja prawna zastępstwa giełdowego
w prawie polskim

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie umowy
o pośrednictwo giełdowe odsyła do przepisów kodeksu cywilnego o umowie 
zlecenia (art. 73 ust. 5 pkt 1; dawniej art. 34 ust. 5 pkt 1 p.o.p.w.) Analogi-
czne rozwiązanie przewiduje ustawa o giełdach towarowych (art. 38b ust. 5
pkt 1). W doktrynie pośrednik giełdowy traktowany jest dość powszechnie
jako komisant6, co jednak nie zasługuje na aprobatę, z uwagi na przedmiot
i zakres odesłania ustawowego. Zgodnie z odesłaniem sytuacja prawna po-
średnika giełdowego jako zastępcy pośredniego jest ukształtowana w prawie
polskim przez przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia. Stosowanie do
umowy o pośrednictwo giełdowe przepisów o umowie komisu jest dopusz-
czalne per analogiae legis, w zakresie nieuregulowanym w przepisach o umo-
wie zlecenia. Na tej podstawie można stwierdzić, iż przepisy o umowie komi-
su nie mają podstawowego znaczenia w zakresie zastępstwa giełdowego.

Wymóg odpowiedniego stosowania przepisów o umowie zlecenia nie
wpływa jednak w znaczącym stopniu na sytuację prawną pośrednika giełdo-
wego jako zastępcy pośredniego, w porównaniu z ukształtowaniem umowy
o pośrednictwo giełdowe na podstawie przepisów o umowie komisu. Zarówno
w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy komisu zastępca jest zobowiązany
do wydania zastępowanemu tego, co uzyskał od osoby trzeciej w wyniku

4 Zob. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane
problemy, Poznań 2002, s. 243; A. W. Kawecki, Z problematyki kolizyjnoprawnej współczesnego
obrotu papierami wartościowymi [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedy-
kowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 827.

5 Zob. np. przepisy §§ 17 oraz 60 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.).
6 Zob. np. M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie makler-

skie), Warszawa 2000, s. 256 i nast.; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia
prawne, Warszawa 2001, s. 239; J. Frąckowiak [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowią-
zań – cześć szczegółowa, t. 7, Warszawa 2001, s. 432–433. Na gruncie prawa niderlandzkiego
zob. F. H. J. Mijnssen [w:] Zielona Księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej
Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006, s. 525.
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wykonania zobowiązania. Natomiast kodeksowa regulacja umowy zlecenia,
podobnie jak regulacja umowy komisu, nie przewiduje szczegółowych rozwiązań
w zakresie stosunków prawnorzeczowych. Spoczywający na zastępcy pośred-
nim obowiązek wydania zastępowanemu tego, co zostało uzyskane przy wyko-
nywaniu zobowiązania (w stosunku zewnętrznym) nie jest podstawą całościowej
oceny stosunków własnościowych na tle zastępstwa pośredniego (w stosunku
wewnętrznym). Unormowanie niektórych aspektów problematyki prawnorze-
czowej na gruncie umowy komisu (por. zwłaszcza przepisy art. art. 766 zdanie
pierwsze, 769, 770 oraz 773 k.c.) nie obejmuje zagadnienia przeniesienia
własności w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku wewnętrznym).
Między innymi z tego względu problematyka prawnorzeczowa przy komisie
stanowi przedmiot dyskusji doktrynalnej, nie tylko w prawie polskim.

3. Istota prawna zastępstwa pośredniego

Na tle stosunków obligacyjnych przewidujących działanie dłużnika
w charakterze zastępcy pośredniego można wyodrębnić tzw. stosunek
wewnętrzny oraz stosunek zewnętrzny. Konstrukcja prawna zastępstwa
pośredniego opiera się zatem na dwóch podstawowych elementach.

Po pierwsze, z uwagi na treść zobowiązania zastępcy w stosunku we-
wnętrznym zastępca dokonywa czynności dla zastępowanego („na cudzy ra-
chunek”). W ustawodawstwie, doktrynie, judykaturze i praktyce obrotu praw-
nego występują różne określenia treści zobowiązania zastępcy pośredniego
w stosunku wewnętrznym. Wspomina się na przykład o „działaniu na cudzy
rachunek”, „działaniu dla” oraz „działaniu na rzecz”. Należy przychylić się do
opinii, że w zasadzie nie ma powodu do upatrywania między tymi wyraże-
niami zasadniczej różnicy znaczeniowej7. W przeciwnym wypadku należałoby
przyjąć, że zróżnicowane ujęcia językowe zastępstwa pośredniego są pod-
stawą wyodrębnienia różnych wariantów (postaci) stosunku zastępstwa po-
średniego. Jak się wydaje, prezentowane sformułowania można traktować
jako zwroty równoznaczne. Zróżnicowane ujęcia językowe obowiązku zastępcy
pośredniego w stosunku wewnętrznym występują nie tylko na gruncie kode-
ksowej regulacji umowy zlecenia oraz umowy komisu w prawie polskim8.

7 A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 34. Por.
także A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1976, s. 390.

8 Por. de lege derogata przepisy art. 498 § 1 k.z. oraz art. 581 k.h. a także zagraniczne
ujęcia kodeksowe umowy zlecenia (np. przepisy § 662 k.c.niem., art. 394 prawa obligacyjnego
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Wyodrębniony w ramach zastępstwa pośredniego stosunek wewnętrzny
obejmuje zobowiązanie zastępcy do dokonania czynności dla zastępowanego,
przy czym w ostatecznym rozliczeniu efekt gospodarczy czynności dokonanej
przez zastępcę pośredniego przypada zastępowanemu9. Gospodarcze skutki
czynności dokonanych przez zastępcę związane są z majątkiem innej osoby,
niż dokonywający czynność zastępca10.

Źródłem stosunku obligacyjnego przewidującego działanie dłużnika
w charakterze zastępcy pośredniego jest na ogół umowa dwustronnie zobo-
wiązująca (np. umowa zlecenia, umowa komisu, umowa o pośrednictwo
giełdowe)11. Zgodnie z treścią zobowiązania w stosunku wewnętrznym, za-
stępowanemu przysługuje roszczenie o wydanie tego, co zastępca uzyskał
przy wykonywaniu zobowiązania12. Natomiast zastępcy przysługuje roszcze-
nie względem zastępowanego o zwolnienie z zaciągniętych zobowiązań13.
Zastępca nie ma podstaw by odmówić zastępowanemu wprowadzenia
w skutki dokonanej czynności, jeżeli dokonał jej w ramach zobowiązania
względem zastępowanego. Natomiast zastępowany nie może skutecznie
podnieść zarzutu niweczącego roszczenie zastępcy o zwolnienie z zaciągnię-
tych zobowiązań, jeżeli zastępca wykonał zobowiązanie należycie. Stosu-
nek wewnętrzny nie jest źródłem roszczeń osób trzecich wobec zastępcy
oraz wobec zastępowanego, nawet jeżeli treść stosunku wewnętrznego jest
osobom trzecim znana. Osoby trzecie nie mogą względem zastępowanego
podnieść zarzutów, które przysługują im przeciwko zastępcy. Zastępca działa
więc „na cudzy rachunek” jedynie w stosunku do zastępowanego (w sto-
sunku wewnętrznym).

Po drugie, zastępca pośredni w stosunku zewnętrznym występuje
we własnym imieniu, wykonywa swoje uprawnienie i ponosi odpowiedzial-
ność względem osób trzecich14.

szwajcarskiego oraz art. 1703 kodeksu cywilnego włoskiego) i umowy komisu (np. przepisy
art. 91 k.h.franc., § 383 k.h.niem., art. 425 prawa obligacyjnego szwajcarskiego).

9 Por. A. Kędzierska-Cieślak, dz. cyt., s. 37.
10 Por. A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego..., s. 658; H. Brox, Handelsrecht und Wert-

papierrecht, München 2001, s. 183; D. Nowak-James, dz. cyt., s. 43.
11 Por. C. Vedder, Zum Begriff „für Rechnung” im AktG und im WpHG, Köln–Berlin–Bonn–

–München 1994, s. 13 i nast.
12 Zob. także A. Szpunar, Stanowisko prawne pełnomocnika, PN 1949, nr 1–2, s. 58.
13 Zob. także uzasadnienie wyroku SN z dnia 2 grudnia 2003 roku, III CK 167/02, OSNC

2005, z. 1, poz. 9.
14 Por. A. Szumański, Czynności prawne w zakresie publicznego obrotu papierami wartościo-

wymi [w:] Prawo papierów wartościowych, red. S. Włodyka, Kraków 1995, s. 322; A. Całus,
Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 204.
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Czynność dokonana przez zastępcę z osobą trzecią w stosunku zewnętrz-
nym stanowi dla zastępowanego res inter alios acta. Konsekwencje prawne
tej czynności nie odnoszą się bezpośrednio do majątku zastępowanego. Zastę-
powany nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu czyn-
ności dokonanych przez zastępcę w stosunku zewnętrznym. Jednocześnie
zastępowanemu nie przysługują roszczenia względem osób trzecich (kontra-
hentów zastępcy). Treść stosunku wewnętrznego nie ma wpływu na sytuację
prawną kontrahentów zastępcy, a zastępca nie może względem osób trzecich
powoływać się na treść stosunku wewnętrznego. Zastępca nie może względem
osób trzecich podnieść zarzutów, które przysługują jemu względem zastę-
powanego. Zastępca pośredni nie może więc uchylić się od skutków czyn-
ności dokonanych w stosunku zewnętrznym, podnosząc argument, iż działa
w zastępstwie. Dobra wiara oraz prawidłowość oświadczeń woli podlega
ocenie ze względu na sytuację zastępcy, co jest przedmiotem dyskusji na tle
pełnomocnictwa15.

4. Stosunek zastępstwa pośredniego
a przesłanki przeniesienia własności

Stosunki obligacyjne z elementem zastępstwa pośredniego są wykorzy-
stywane w zakresie powierzenia zastępcy zawarcia na rachunek zastępowa-
nego umowy przenoszącej własność głównie ze względu na odpowiedzial-
ność zastępcy w stosunku zewnętrznym oraz obowiązek wydania korzyści
w stosunku wewnętrznym. Prezentowany schemat występuje także na tle umo-
wy o pośrednictwo giełdowe. Dlatego należy określić charakterystyczne wła-
ściwości jurydyczne zastępstwa pośredniego z punktu widzenia przesłanek
przeniesienia własności na podstawie umowy.

Do przeniesienia własności w stosunku zewnętrznym niezbędne jest
ziszczenie się przesłanek przeniesienia własności z udziałem zastępcy. W sfe-
rze prawnej zastępowanego nie aktualizują się przesłanki przeniesienia wła-
sności w stosunku zewnętrznym. Zastępowany nie zaciąga zobowiązania do
przeniesienia własności na osobę trzecią. Zastępowany upoważnia jedynie
zastępcę do przeniesienia własności. Zastępca pośredni występuje pro foro
externo jako zbywca albo jako nabywca, bez względu na to, czy uzyskał od

15 Zob. np. M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa
2005, s. 384.
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zastępowanego upoważnienie do rozporządzania, czy też dokonywa czynno-
ści bez upoważnienia („na swój rachunek” albo z przekroczeniem granic
upoważnienia).

Jednakże konsekwencje prawnorzeczowe umowy sprzedaży, zawartej
przez zastępcę w stosunku zewnętrznym na podstawie upoważnienia uzys-
kanego od zastępowanego, odnoszą się do majątku zastępowanego. Przy za-
stępstwie do nabycia przysporzenie osiągnięte w wyniku czynności dokonanej
przez zastępcę powiększa majątek zastępowanego. Jeżeli natomiast zobowią-
zanie zastępcy obejmuje zbycie, to rozporządzenie, do którego zobowiązał
się zastępca na podstawie upoważnienia uzyskanego od zastępowanego,
powiększa majątek osoby trzeciej, nieznanej zastępowanemu, z pominięciem
majątku zastępcy.

Należy podkreślić, że konsekwencje rozporządzające umowy sprzedaży
zawartej w stosunku zewnętrznym odnoszą się do zastępowanego, chociaż
przesłanki przeniesienia własności ziściły się w sferze prawnej zastępcy.
Zastępowany nie jest zobowiązany do przeniesienia własności w stosunku
zewnętrznym, ale dla skutecznego przeniesienia własności w stosunku we-
wnętrznym niezbędne jest to, aby przesłanki przeniesienia własności ziściły
się również w sferze prawnej zastępowanego.

Nasuwa się zatem refleksja, iż zastępca pośredni dwukrotnie bierze
udział w czynności prawnej rozporządzającej (prawnorzeczowej), a miano-
wicie – w stosunku zewnętrznym (z udziałem osoby trzeciej) oraz w stosun-
ku wewnętrznym (z udziałem zastępowanego). Zawarcie umowy z elemen-
tem zastępstwa pośredniego nie wyłącza bowiem wymogu ziszczenia się
przesłanek przeniesienia własności w sferze prawnej zastępowanego.

Na gruncie stosunków prawnych z elementem zastępstwa pośredniego
własność przechodzi na zastępowanego nie tylko ze względu na zobowiąza-
nie zastępcy w stosunku wewnętrznym (art. 740 zdanie drugie k.c.; art. 766
zdanie pierwsze k.c.). Obowiązek wydania tego, co zastępca uzyskał (obo-
wiązek wydania korzyści) nie wyczerpuje katalogu przesłanek przeniesienia
własności pomiędzy zastępcą a zastępowanym (por. art. 155 k.c.). Na tej
podstawie należy przyjąć, że skuteczne przeniesienie własności przez zastę-
powanego w stosunku wewnętrznym wymaga ziszczenia się przesłanek prze-
niesienia własności w stosunku wewnętrznym.

Przesłanki przeniesienia własności pomiędzy zastępcą pośrednim a zastę-
powanym (w stosunku wewnętrznym) są analogiczne, jak przesłanki prze-
niesienia własności wyodrębnione w ramach umów o przeniesienie prawa
(np. umowy sprzedaży). Przesłanki przeniesienia własności w ramach zastęp-
stwa pośredniego kształtuje zatem umowa zobowiązująca do przeniesienia
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własności oraz umowa przenosząca własność, z udziałem zastępcy oraz za-
stępowanego (w stosunku wewnętrznym).

5. Wiążący charakter działania pośrednika giełdowego
we własnym imieniu

Prawo polskie przewiduje występowanie pośrednika giełdowego w imie-
niu własnym w zakresie czynności dokonywanych dla klienta (art. 73 ust. 2
i 3 u.o.i.f.; art. 38b ust. 1 u.g.t.). Należy określić podstawowe konsekwencje
jurydyczne omawianego rozwiązania.

Przede wszystkim udzielenie pośrednikowi giełdowemu dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie nie pociąga za sobą następstw
przewidzianych w przepisach art. art. 95–109 k.c. Pośrednik giełdowy nie jest
umocowany na podstawie czynności upoważniającej dokonanej przez klienta.
W ramach dyspozycji klient wzywa pośrednika do spełnienia świadczenia
wynikającego z umowy o pośrednictwo giełdowe oraz udziela pośrednikowi
upoważnienia innego rodzaju, niż pełnomocnictwo.

Przepisów art. 73 ust. 2 i 3 u.o.i.f., a także art. 2 pkt 3 oraz art. 38b
ust. 1 u.g.t., przewidujących działanie pośrednika we własnym imieniu, nie
należy jednak traktować jako wyjątków przewidzianych w ustawie w rozu-
mieniu przepisu art. 95 § 1 k.c. Hipotezy prezentowanych unormowań mają
inny zakres, niż zakres hipotezy normy wyrażonej w przepisie art. 95 k.c.

Z uwagi na odesłanie do przepisów o umowie zlecenia oraz na wymóg
działania pośrednika we własnym imieniu, umowa o pośrednictwo giełdowe
stanowi uregulowaną w przepisach szczególnych postać umowy zlecenia bez
pełnomocnictwa.

Kwestia występowania w obrocie prawnym suo nomine odnosi się rów-
nież do kwalifikacji prawnej umowy o pośrednictwo giełdowe. Brak możli-
wości udzielenia pełnomocnictwa pośrednikowi giełdowemu nie jest czynni-
kiem decydującym o kwalifikacji prawnej umowy o pośrednictwo giełdowe
jako postaci umowy komisu albo umowy zlecenia. Na podstawie ustalenia,
że pośrednik giełdowy nie jest pełnomocnikiem, chociaż działa na cudzy
rachunek, nie można sformułować wniosku, iż pośrednik występuje w cha-
rakterze komisanta. Z uwagi na obowiązek działania dla klienta umowa o po-
średnictwo giełdowe mogłaby zostać zakwalifikowana jako umowa zlecenia
albo umowa agencyjna, czy też nawet jako umowa o doraźne pośrednictwo
ogólne (pośrednictwo sensu stricto według k.z.). Działanie w imieniu zlece-
niodawcy (wierzyciela) nie stanowi bowiem charakterystycznej cechy wymie-
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nionych instytucji prawa obligacyjnego (zob. przepisy art. 734 § 2 k.c.,
art. 758 § 2 k.c. oraz art. 517 k.z.).

Ze względu na wymóg dokonywania czynności we własnym imieniu na
tle zastępstwa giełdowego nie występuje problematyka charakterystyczna dla
działania per falsi procuratoris (art. 103 k.c.). Dokonanie czynności bez dys-
pozycji klienta albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia udzielonego
w ramach dyspozycji nie ma wpływu na skutki czynności dokonanych przez
pośrednika w stosunku zewnętrznym. Umowa sprzedaży giełdowej jest w ta-
kiej sytuacji skuteczna. Dokonanie czynności bez upoważnienia klienta pocią-
ga za sobą konsekwencje jedynie w stosunku wewnętrznym. W szczególności,
klient nie jest związany skutkami czynności dokonanej bez dyspozycji albo
z przekroczeniem zakresu upoważnienia udzielonego w ramach dyspozycji.
Dlatego skutki przekroczenia przez zastępcę pośredniego granic upoważnienia
nie oddziaływają ujemnie na sytuację prawną osób trzecich, lecz mają wpływ
na zakres długu zastępcy względem zastępowanego w stosunku wewnętrz-
nym (por. na tle komisu przepisy art. art. 767, 768 oraz 771 k.c.). Z tego
względu na wzmożoną ochronę przy zastępstwie pośrednim zasługuje osoba
zastępowana (zob. przepis art. 766 zdanie drugie k.c.), inaczej niż przy
pełnomocnictwie, gdzie akcent pada na ochronę sfery prawnej kontrahentów
pełnomocnika (osób trzecich; zob. przepis art. 103 § 3 k.c.).

Potwierdzenie czynności dokonanej przez zastępcę pośredniego jest dopusz-
czalne, jednakże nie odnosi skutków przewidzianych w przepisie art. 103 k.c.,
lecz inne konsekwencje jurydyczne. W szczególności, potwierdzenie czynności
dokonanych przez zastępcę pośredniego nie ma wpływu na skutki czynności do-
konanej w stosunku zewnętrznym i pociąga za sobą konsekwencje ex nunc16.

Ze względu na wymóg działania pośrednika giełdowego we własnym
imieniu na tle zastępstwa giełdowego nie wyłania się również zagadnienie
zawarcia umowy sprzedaży przez pośrednika z samym sobą (art. 108 k.c.).
Oparciem dla analizy sygnalizowanej kwestii jest stan faktyczny, który pole-
ga na tym, że pośrednik jest jednocześnie upoważniony na podstawie dyspo-
zycji do zbycia oraz do nabycia waloru giełdowego przez jednego klienta
albo przez dwóch różnych klientów. Prezentowana sytuacja, rozpatrywana
w doktrynie jako zawarcie umowy z samym sobą17, nie podlega jednak ocenie

16 Zob. także rozdział XXII.
17 Zob. A. Zwolińska-Doboszyńska, Tryb zawierania umów na rynku papierów wartościowych

ze szczególnym uwzględnieniem umów „z samym sobą”, PUG 2000, nr 9; por. także D. Szańca,
O rozliczeniu transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – zagadnienia prawne,
TPP 2004, nr 1–2, s. 110.
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z punktu widzenia przepisu art. 108 k.c. Przede wszystkim upoważnienie
wynikające z dyspozycji klienta nie stanowi umocowania, co oznacza, że
pośrednik nie występuje w obrocie prawnym w imieniu klienta (kilku klien-
tów)18. Tak skonfigurowana czynność odnosi skutki na innych płaszczyznach19.
Konstrukcja zawarcia umowy z samym sobą wiąże się z czynnościami doko-
nywanymi przez pełnomocnika20.

6. Dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie
jako podstawa dokonania czynności dla klienta

Pośrednik giełdowy nie jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży
giełdowej na rachunek klienta na podstawie samej tylko umowy o pośrednic-
two giełdowe. Pośrednik spełnia główne świadczenie wynikające z umowy
o pośrednictwo giełdowe na podstawie odrębnego wezwania. Klient w ramach
dyspozycji wzywa pośrednika do spełnienia świadczenia oraz upoważnia
pośrednika do dokonania czynności dla (na rachunek) klienta. Upoważ-
nienie udzielone pośrednikowi przez klienta odgrywa istotne znaczenie na
płaszczyźnie stosunków własnościowych, wyodrębnionych na tle zastępstwa
pośredniego.

Upoważnienie wynikające z dyspozycji stanowi przesłankę przeniesie-
nia własności w stosunku zewnętrznym. Upoważnienie jest podstawą upraw-
nienia zastępcy do rozporządzania w rozumieniu przepisu art. 169 § 1 k.c.,
jeżeli zastępowanemu przysługuje prawo podmiotowe21. Jeżeli klient upoważ-
nia pośrednika do zbycia zdematerializowanego waloru giełdowego (prawa
podmiotowego wpisanego na rachunek), to upoważnienie wynikające z dys-
pozycji jest podstawą do rozporządzenia w rozumieniu przepisu art. 516 k.c.
Pośrednikowi przysługuje walor klienta na podstawie upoważnienia do roz-
porządzenia i w takim zakresie.

Upoważnienie wynikające z dyspozycji stanowi jeden z elementów
umowy zobowiązującej do rozporządzenia w stosunku wewnętrznym. Brak
albo przekroczenie granic upoważnienia przy dyspozycji nabycia sprawia,

18 Por. także argumentację A. Wacławik, Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych,
Kraków 2002, s. 136.

19 Zob. A. W. Kawecki, Z problematyki kolizyjnoprawnej..., s. 829.
20 Zob. szeroko P. Drapała, Czynność prawna „z samym sobą” (art. 108 k.c.), PiP 2002,

z. 10, s. 52 i nast.
21 Por. A. Kędzierska-Cieślak, dz. cyt., s. 96.
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że walor giełdowy nie przechodzi na klienta. W tej sytuacji klientowi przy-
sługuje ponadto zarzut odmowy zwolnienia pośrednika z zaciągniętych zobo-
wiązań. Natomiast brak albo przekroczenie granic upoważnienia przy dyspo-
zycji zbycia ma ten skutek, że własność przechodzi na osobę trzecią, chociaż
rozporządzenie nieupoważnionego zastępcy jest bezprawne w stosunku we-
wnętrznym. W tej sytuacji klient traci walor giełdowy w efekcie obciążenia
rachunku, ale przysługuje jemu roszczenie o naprawienie szkody w związku
z nieuprawnionym rozporządzeniem.
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W obecnym stanie handel w pojęciu prawnym obejmuje
nie tylko handel w ekonomicznym tego słowa znaczeniu,
transport i bankowość, ale i przemysł przetwórczy, działalność
wydawniczą, widowiskową, a także różnorodne rodzaje
czynności pośredników (maklerów, brokerów, faktorów).
Momentem jednoczącym jest tu cały obrót kapitałem,
a centralnym pojęciem prawa handlowego są przedsiębiorstwa
kapitalistyczne.

H. Kramer, J. Wiszniewski,
Prawo cywilne i handlowe państw kapitalistycznych,

Warszawa 1956, s. 25

* * *

Około końca czerwca 1720 ogólna suma wypuszczonych
papierów pięciokrotnie przewyższała ówczesny zasób gotowizny
całej Europy.

T. Korzon,
Historya handlu w zarysie,

Warszawa 1914, s. 186–187.
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Rozdz ia ł  XIX

OBOWIĄZEK WYDANIA KORZYŚCI
KLIENTOWI

1. Pojęcie wydania korzyści

Zastępca pośredni jest zobowiązany wydać to, co uzyskał w stosunku
zewnętrznym w wyniku czynności dokonanej na podstawie upoważnienia
udzielonego przez zastępowanego (tzw. obowiązek wydania korzyści). W dok-
trynie zauważono, że prezentowana powinność zastępcy pośredniego jest
w prawie polskim uregulowana analogicznie w przypadku umowy komisu oraz
umowy zlecenia1. Obowiązek wydania korzyści występuje także na tle umo-
wy zlecenia bez pełnomocnictwa2. Zakwalifikowanie umowy o pośrednictwo
giełdowe jako umowy zlecenia albo umowy komisu nie ma zatem wpływu
na istotę oraz zakres obowiązku wydania tego, co pośrednik giełdowy uzy-
skał dla klienta.

Zakres oraz treść obowiązku wydania korzyści przez zastępcę po-
średniego stanowi przedmiot dyskusji doktrynalnej3. W obrocie giełdowym

1 Zob. K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990, s. 32.
2 Por. L. Ogiegło [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa,

t. 7, Warszawa 2001, s. 370.
3 Zob. na tle zlecenia W. Ludwiczak, Umowa zlecenia, Poznań 1955, s. 105; D. M. Gienkin,

Radzieckie prawo cywilne, t. II, red. D. M. Gienkin, Warszawa 1956, s. 128; S. Grzybowski,
O przepisach kodeksu cywilnego dotyczących zlecenia, NP 1967, nr 10, s. 1283; A. Szpunar [w:]
System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 398;
Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego, Warszawa–Poznań 1981,
s. 266; L. Ogiegło [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005,
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można wyodrębnić trzy formy (postaci) wydania korzyści przez pośrednika
giełdowego.

Po pierwsze, pośrednik giełdowy wykonywa obowiązek wydania korzy-
ści w wyniku wręczenia klientowi środków pieniężnych uzyskanych od osoby
trzeciej tytułem ceny sprzedaży4. Analogiczną rolę odgrywa zapłata w drodze
bezgotówkowej. Obie formy zapłaty pieniężnej są równorzędne w rozumie-
niu przepisów art. 740 oraz art. 766 k.c., aczkolwiek zapłata gotówkowa nie
jest spotykana w praktyce obrotu giełdowego.

Po drugie, w giełdowym obrocie towarowym pośrednik wykonywa obo-
wiązek wydania korzyści w drodze traditio corporalis rzeczy ruchomej (rów-
nież energii), którą zastępowany obejmuje we władanie5. Porównywalne
konsekwencje pociąga za sobą wręczenie papieru legitymacyjnego stwierdza-
jącego obowiązek świadczenia (art. 92115 k.c.), co może mieć znaczenie
w wypadku nieważności dowodu składowego6. Podstawowe znaczenie ma bo-
wiem wykonanie obowiązku wydania korzyści w drodze przeniesienia na
klienta własności nierozdzielonego dowodu składowego na zlecenie przez
indos i wydanie dokumentu. Warto podkreślić, że indos in blanco nierozdzie-
lonego dowodu składowego jest dopuszczalny.

Po trzecie, pośrednik giełdowy wypełnia obowiązek wydania korzyści
w drodze dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta. Prezentowana
forma wykonania przez zastępcę giełdowego obowiązku wydania korzyści jest
aktualna w giełdowym obrocie walorami zdematerializowanymi i obejmuje

s. 568; tenże [w:] System prawa prywatnego..., s. 369; G. Bieniek [w:] Komentarz do kodeksu
cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 1999, s. 282. Zob. na tle komisu
D. M. Gienkin, Radzieckie prawo cywilne..., s. 134; R. Ludwicki, Niektóre problemy umowy komisu
(artykuł dyskusyjny), Palestra 1970, nr 7, s. 30; J. Sokołowski, Ogólne warunki umów komisu
i umów agencyjnych w stosunkach związanych z handlem zagranicznym, PUG 1971, nr 4, s. 113;
A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 162; A. Szpunar
[w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 662;
Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne..., s. 259; J. Frąckowiak, Komis w eksporcie według prawa
polskiego, Wrocław 1985, s. 189; tenże [w:] System prawa prywatnego..., s. 443; Z. Radwański,
J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2005, s. 204; D. Nowak-James,
Der Börsenzugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtvergleichende Untersuchung
zum deutschen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauftragsvertrag, Frankfurt
am Main 2000, s. 123 i nast.

4 Por. także A. Kędzierska-Cieślak, Glosa do wyroku GKA z dnia 10 lutego 1976,
OT-12094/75, PiP 1978, z. 1, s. 180 i nast.

5 Por. R. Ludwicki, dz. cyt., s. 31; J. Frąckowiak [w:] System prawa prywatnego..., s. 453.
6 Por. K. Zacharzewski, Glosa do wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2003 roku, I CKN 202/01,

PB 2005, nr 2, s. 31.
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obowiązek dokonania wpisu na rachunek walorów giełdowych oraz na ra-
chunek pieniężny. Dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta nie
pociąga za sobą skutków w zakresie prawa rzeczowego i nie jest równo-
znaczne z przeniesieniem posiadania rzeczy ruchomej przez wydanie (tradi-
tio corporalis)7.

Nie stanowi formy wydania korzyści na gruncie giełdowych stosunków
obligacyjnych przewidziane w przepisie art. 766 k.c. przeniesienie wierzytel-
ności względem osób trzecich, które zastępca nabył na rachunek zastępowa-
nego. Obowiązek przelania wierzytelności aktualizuje się dopiero wówczas,
gdy zastępca nie uzyskał świadczenia od osoby trzeciej i znajduje się w sy-
tuacji niezaspokojonego wierzyciela, który ceduje wierzytelność względem
osoby trzeciej na zastępowanego. Przedmiotem przelewu jest z reguły wie-
rzytelność o wydanie rzeczy ruchomej bądź wierzytelność o zapłatę ceny
sprzedaży8. Pomiędzy pośrednikiem giełdowym i jego klientem nie dochodzi
do skutku przelew wierzytelności pośrednika względem osoby trzeciej (w ob-
rocie walorami zdematerializowanymi), ponieważ pośrednik otrzymuje świad-
czenie od osoby trzeciej (izby). Z tego powodu przepis art. 766 k.c. nie
znajduje zastosowania w zakresie obowiązku przelania na klienta wierzytel-
ności pośrednika giełdowego względem osób trzecich.

2. Powstanie roszczenia o dokonanie wpisu
na rachunek rozliczeniowy klienta i jego wymagalność

Przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia oraz o umowie komisu
nie określają explicite momentu powstania roszczenia zleceniodawcy o wyda-
nie korzyści oraz nie określają chwili nadejścia wymagalności tego roszcze-
nia. W doktrynie wysunięto propozycję określenia obu punktów czasowych
w oparciu o przepisy ogólne o zobowiązaniach poświecone kwestii spełnie-
nia świadczenia9. Jak się wydaje, oba punkty czasowe można jednak określić
na podstawie kodeksowej regulacji umowy zlecenia bądź umowy komisu.

Roszczenie zastępowanego o wydanie korzyści powstaje w chwili
zawarcia przez zastępcę umowy z osobą trzecią w stosunku zewnętrznym.

7 Zob. rozdział XVII.
8 Por. P. Bülow, Handelsrecht, Heidelberg 1999, s. 146; D. Einsele, Wertpapierrecht

als Schuldrecht. Funktionsverlust von Effektenurkunden im internationalen Rechtsverkehr, Tübingen
1995, s. 414.

9 Zob. J. Frąckowiak, Komis..., s. 194.
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W tym bowiem momencie zastępca wykonuje względem zastępowanego
zobowiązanie, którego treść jest określona w stosunku wewnętrznym.

Na podstawie przepisów art. 740 zdanie drugie oraz art. 766 zdanie
pierwsze k.c. można sformułować pogląd, że zastępca powinien wydać zastę-
powanemu to, co uzyskał wówczas, kiedy uzyska świadczenie od osoby
trzeciej. Jak się wydaje, wraz z uzyskaniem przez zastępcę świadczenia od
osoby trzeciej w stosunku zewnętrznym nadchodzi również wymagalność rosz-
czenia zastępowanego względem zastępcy w stosunku wewnętrznym. Jeżeli
zastępca uzyskał świadczenie od osoby trzeciej, to zastępowany, bez odręb-
nego wezwania, może skutecznie żądać tego świadczenia od zastępcy.

Pewne względy przemawiają jednak na rzecz określenia jeszcze wcze-
śniejszego momentu nadejścia wymagalności roszczenia zastępowanego. Jeżeli
bowiem zastępca po zawarciu umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym
nie uzyskał świadczenia od osoby trzeciej (np. z uwagi na niewykonanie
swojego zobowiązania względem osoby trzeciej), to sytuacja prawna zastępo-
wanego nie powinna z tego względu ulec pogorszeniu. Powstrzymanie się
bądź odmowa spełnienia przez osobę trzecią świadczenia na rzecz zastępcy
stanowiłoby przeszkodę na drodze zaspokojenia roszczeń zastępowanego w sy-
tuacji, gdy stosunek zewnętrzny stanowi dla zastępowanego res inter alios acta.
Wobec tego należy przyjąć, że wymagalność roszczenia zastępowanego wzglę-
dem zastępcy w stosunku wewnętrznym nadchodzi jednocześnie z nadejściem
wymagalności roszczenia zastępcy względem osoby trzeciej w stosunku
zewnętrznym. O wymagalności roszczeń zastępowanego decyduje zatem
z reguły chwila zawarcia umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym.

Wymagalność roszczenia klienta względem pośrednika giełdowego nie
może nadejść wcześniej, niż wymagalność roszczenia pośrednika względem
osoby trzeciej. Prezentowana reguła odnosi się zwłaszcza do tych sytuacji,
w których wymagalność roszczenia pośrednika giełdowego względem osoby
trzeciej jest znacząco odsunięta w czasie względem chwili jego powstania
(np. w zakresie umów terminowych forward, co dotyczy giełdowego obrotu
energią oraz rzeczami ruchomymi).

3. Roszczenie o wydanie korzyści
a kwestia udzielenia pokrycia przez klienta

Można wyodrębnić dwie grupy środków prawnych, które przysługują
pośrednikowi giełdowemu na wypadek nieudzielenia pokrycia przez klienta,
jeżeli doszło do zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie.
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Po pierwsze, skutki braku pokrycia można oceniać z punktu widzenia
prawno-obligacyjnego. Obowiązek wydania korzyści aktualizuje się niezależ-
nie od tego, czy pośrednik zaspokoił osobę trzecią ze swojego majątku, czy
też ze składników majątku dostarczonych przez klienta. Roszczenie klienta
o wydanie korzyści powstaje także wówczas, gdy klient nie udzielił pokrycia.
W praktyce obrotu giełdowego zastępowany klient korzysta niekiedy z kre-
dytu rozliczeniowego udzielonego przez pośrednika, co polega na zawarciu
przez pośrednika umowy sprzedaży na giełdzie w warunkach przejściowego
braku pokrycia, z uwagi na odroczenie terminu udzielenia pokrycia. W oma-
wianej sytuacji pośrednik może jednak powstrzymać się z wydaniem korzyści
do czasu otrzymania pokrycia, ponieważ nie bierze na siebie ryzyka gospo-
darczego (nie świadczy ze swojego majątku), lecz tylko ryzyko prawne (ponosi
wobec osoby trzeciej odpowiedzialność za spełnienie świadczenia w stosunku
zewnętrznym). Pośrednik wydaje uzyskaną korzyść z zastrzeżeniem
zaspokojenia roszczenia o pokrycie.

Wyłania się problem, na jakiej podstawie pośrednik giełdowy może
powstrzymać się z wydaniem klientowi tego co uzyskał w wyniku wykonania
umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym. Nasuwa się kilka rozwiązań
prezentowanego zagadnienia.

Należy wyjść z założenia, że podstawą odmowy wydania korzyści
zastępowanemu, który nie udzielił pokrycia, nie są przepisy o prawie zatrzy-
mania (art. 461 k.c.). W omawianym przypadku nie mają również zastoso-
wania przepisy o niewykonaniu zobowiązań wzajemnych ze względu na to,
że pokrycie nie stanowi świadczenia wzajemnego w odniesieniu do korzyści
uzyskanej przez zastępcę w stosunku zewnętrznym.

Jak się wydaje, podstawę odmowy wydania korzyści kształtują przepisy
o umowie zlecenia oraz o umowie komisu. Są to umowy dwustronnie
zobowiązujące. Zobowiązanie zastępcy obejmuje obowiązek wydania
korzyści (art. 740 k.c. oraz art. 766 k.c.), natomiast zobowiązanie zastępo-
wanego obejmuje obowiązek zwrotu wydatków (art. 742 k.c. przy umowie
zlecenia oraz art. 742 k.c. na podstawie art. 773 k.c. przy umowie komisu).
Pośrednik wydaje uzyskaną korzyść z zastrzeżeniem zaspokojenia roszcze-
nia o pokrycie ze względu na to, że zobowiązanie pośrednika w ramach
umowy o pośrednictwo giełdowe polega na dokonaniu czynności dla zastę-
powanego.

Warto również podkreślić, że w omawianej sytuacji pośrednik znaj-
duje się w położeniu osoby uprawnionej do potrącenia wierzytelności
(art. 498 k.c.). Regulamin pośrednika giełdowego powinien określać przesłanki



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l350 Umowa o pośrednictwo giełdowe

podniesienia zarzutu odmowy wydania korzyści bądź przewidywać możliwość
potrącenia10.

Po drugie, skutki braku pokrycia rozliczeniowego można oceniać z punktu
widzenia przesłanek przeniesienia własności w ramach stosunku zastępstwa
pośredniego. Należy podkreślić, że udzielenie pokrycia przez klienta nie stanowi
przesłanki przeniesienia (nabycia) własności w stosunku wewnętrznym. Walor
giełdowy przechodzi na klienta nawet wówczas, gdy nie udzieli on pokrycia,
jeżeli ziszczą się przesłanki wymagane do przeniesienia waloru w ramach
zastępstwa giełdowego.

W ujęciu prawnorzeczowym konsekwencją nieudzielenia pokrycia przez
klienta może być ograniczenie nabytego prawa podmiotowego. Pośrednikowi
giełdowemu nie przysługuje ustawowe prawo zastawu przewidziane w przepi-
sie art. 773 k.c. Jednakże pośrednik giełdowy może zaspokoić roszczenie o po-
krycie ze składników majątku klienta na podstawie przepisów wykonawczych
do u.o.i.f. oraz u.g.t. Przepisy rozporządzeń w sprawie trybu i warunków11,
które przewidują taką możliwość, stanowią podstawę zastrzeżenia umownego,
wynikającego z regulaminu pośrednika giełdowego. Jak się wydaje, można
przyjąć, że roszczenie pośrednika względem klienta jest zabezpieczone prawem
zastawu na walorach giełdowych bądź środkach pieniężnych, jeżeli klient nie
udzielił pokrycia, a pośrednik uzyskał świadczenie od osoby trzeciej. Tryb za-
spokojenia roszczeń pośrednika z przedmiotu zastawu określa regulamin.

Jeżeli umowa (regulamin) przewiduje więcej niż jedno uprawnienie
pośrednika na wypadek braku pokrycia, to pośrednik może być związany
w zakresie kolejności wykonywania określonych uprawnień.

4. Podstawowe konsekwencje wydania korzyści
przez zastępcę pośredniego

Wykonanie przez zastępcę pośredniego obowiązku wydania korzyści
zastępowanemu można rozpatrywać na płaszczyźnie stosunków obligacyjnych
oraz stosunków prawnorzeczowych, wyodrębnionych na tle zastępstwa
pośredniego.

10 Na podstawie przepisów § 7 ust. 3 pkt 10 i 11 rozporządzenia w sprawie trybu i wa-
runków (u.o.i.f.) bądź przepisów § 3 ust. 2 pkt 10 i 11 rozporządzenia w sprawie trybu i wa-
runków (u.g.t.).

11 Zob. przepisy § 7 ust. 3 pkt 10 i 11 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.o.i.f.)
oraz przepisy § 3 ust. 2 pkt 10 i 11 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków (u.g.t.).
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Na płaszczyźnie obligacyjnej wykonanie obowiązku wydania korzyści
stanowi wykonanie przez zastępcę zobowiązania względem zastępowanego
w stosunku wewnętrznym. Konsekwencje niewykonania obowiązku wydania
korzyści podlegają zatem ocenie w świetle przepisu art. 471 i nast. k.c.

Natomiast w ujęciu prawnorzeczowym wykonanie obowiązku wydania
korzyści można rozpatrywać z punktu widzenia przesłanek przeniesienia
własności w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku wewnętrznym).
Należy wyodrębnić dwa rodzaje konsekwencji jurydycznych, związanych z wy-
konaniem obowiązku wydania korzyści na płaszczyźnie stosunków własno-
ściowych przy zastępstwie pośrednim.

Po pierwsze, wykonanie obowiązku wydania korzyści przez zastępcę
pośredniego może stanowić jedną z przesłanek przeniesienia własności w ra-
mach stosunku zastępstwa pośredniego. W tej sytuacji własność przechodzi
na zastępowanego dopiero w wyniku wykonania przez zastępcę obowiązku
wydania korzyści zastępowanemu.

Po drugie, wykonanie obowiązku wydania korzyści przez zastępcę po-
średniego może być zdarzeniem obojętnym w sferze stosunków własnościo-
wych i wówczas nie stanowi przesłanki przeniesienia własności w ramach
zastępstwa pośredniego. Jeżeli wydanie korzyści nie stanowi przesłanki prze-
niesienia własności w ramach zastępstwa pośredniego, to w wyniku wydania
korzyści zastępowanemu zastępca zwalnia się ze swojego zobowiązania wzglę-
dem zastępowanego, co jednak nie ma wpływu na stosunki prawnorzeczowe
w ramach zastępstwa pośredniego. W tej sytuacji własność przechodzi
na zastępowanego z reguły przed wykonaniem przez zastępcę obowiązku
wydania korzyści. Zastępowanemu, który uzyskał własność na podstawie
ogólnych przesłanek w tej mierze, przysługuje roszczenie o wydanie korzyści
(art. 766 k.c.) oraz roszczenie windykacyjne (art. 222 § 1 k.c.).
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Pośrednictwo, które pierwotnie łączyło się ściśle
z powiernictwem miało znaczenie w całym zakresie prawa
prywatnego (dziewosłębi w prawie rodzinnym, pośrednicy
potem egzekutorowie testamentowi w spadkowym), najbujniej
jednak rozwinęło się w prawie obowiązkowym. Usługi te były
spełniane często w związku z innymi (np. usługi litkupników,
jednaczy, świadków, ważników, liczników przy zapłacie),
najczęściej przez krewnych jako officium boni viri. Można
było jednak zawrzeć prawidłowy kontrakt pośrednictwa,
np. pośrednik obowiązuje się wyszukać odpowiedniego kupca
albo pośrednictwa przy najmie dzieła, np. transportu towarów,
najmu żołnierzy, budowie domu itp.

P. Dąbkowski,
Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego,

Lwów 1932, s. 109.
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Rozdz ia ł  XX

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI
W RAMACH ZASTĘPSTWA GIEŁDOWEGO

1. Uwagi wstępne

Zobowiązanie dłużnika wynikające z umowy z elementem zastępstwa
pośredniego obejmuje obowiązek dokonania czynności dla innej osoby.
Umowy przewidujące występowanie dłużnika w charakterze zastępcy pośred-
niego nie są zaliczane do grupy umów o przeniesienie prawa, nie stanowią
więc czynności prawnych przysparzających. Dlatego stosunki własnościowe
na tle zastępstwa pośredniego należy rozpatrywać w kontekście innych
(ogólnych) instytucji prawa cywilnego. Za pomocą podobnych argumentów
judykatura rozstrzygnęła sporne zagadnienie prawnorzeczowych skutków
odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej1.

Przeniesienie własności w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku
wewnętrznym) opiera się na ogólnych regułach przenoszenia praw majątko-
wych2. Zastępowany pośrednio bierze udział w akcie sukcesji singularnej,
a przeniesienie własności ma charakter pochodny i translatywny. Przenie-
sienie własności w stosunku wewnętrznym wymaga ziszczenia się przesła-
nek przeniesienia własności w ogólności3. Przesłanki transferu w ramach

1 Zob. uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 27 lutego 2003 roku, III CZP 80/02,
OSNC 2003, z. 11, poz. 141.

2 Por. M. Honzatko, Własność dobra komisowego, Lwów 1931, s. 27; A. Wojciechowska,
Prawnorzeczowa problematyka komisu, Prz. Sąd. 1998, nr 11–12, s. 112.

3 Por. D. Einsele, Wertpapiere im elektronischen Bankgeschäft, WM 2001, nr 1, s. 12.
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zastępstwa pośredniego (w stosunku wewnętrznym) są analogiczne, jak
w przypadku przeniesienia własności na podstawie stosunku obligacyjnego nie-
uwzględniającego więzi zastępstwa pośredniego (np. umowy sprzedaży). Pod-
stawą przeniesienia własności w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku
wewnętrznym) jest umowa zobowiązująca do przeniesienia własności, a wła-
sność przechodzi w wyniku umowy przenoszącej własność (umowy rozpo-
rządzającej).

Nabycie własności przez zastępowanego jest konsekwencją utraty wła-
sności przez inną osobę, zgodnie z regułami sukcesji. Następstwa prawnorze-
czowe czynności prawnej dokonanej przez zastępcę w stosunku zewnętrznym
dotyczą zatem dwóch osób, także na gruncie trójosobowego układu podmio-
towego z udziałem zastępcy pośredniego. Zastępowany nie jest związany
stosunkiem obligacyjnym z innymi osobami niż zastępca. Dlatego problema-
tykę przeniesienia własności w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku
wewnętrznym) należy rozpatrywać z punktu widzenia umowy zobowiązującej
do przeniesienia własności oraz umowy przenoszącej własność (rozporzą-
dzającej), które można (i należy) wyodrębnić pomiędzy zastępcą pośrednim
a zastępowanym (w stosunku wewnętrznym).

Prezentowana konfiguracja przesłanek przeniesienia własności w ra-
mach zastępstwa pośredniego występuje także na tle zastępstwa giełdowego,
w odniesieniu do transferu waloru giełdowego oraz zapłaty ceny sprzedaży.
Do przeniesienia waloru giełdowego prowadzi więcej niż jedna czynność
prawna, dokonana pomiędzy więcej niż dwiema osobami. Jeżeli jednak
umowa sprzedaży giełdowej została zawarta przez dwóch członków giełdy,
którzy działają w zastępstwie na podstawie upoważnień uzyskanych od
klientów, to tylko jedna spośród wymienionych właśnie trzech albo czte-
rech osób traci walor giełdowy i jedna osoba go nabywa (zgodnie z regu-
łami sukcesji).

Do najistotniejszych zagadnień związanych z analizą transferu waloru
giełdowego w ramach zastępstwa giełdowego należy kilka kwestii szczegóło-
wych. Przede wszystkim należy wyodrębnić oraz scharakteryzować umowę
zobowiązującą do przeniesienia własności oraz umowę przenoszącą własność
w ramach zastępstwa pośredniego, pomiędzy zastępcą i zastępowanym (w sto-
sunku wewnętrznym). Pozwoli to określić konsekwencje prawne zawarcia
umowy zobowiązującej do przeniesienia własności w sferze prawnej zastępcy
pośredniego (pośrednika giełdowego), zastępowanego (klienta) oraz osób
trzecich (kontrahentów zastępcy). Natomiast z uwagi na charakter prawny
przedmiotu świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej na gieł-
dzie należy ustalić znaczenie wymogu dokonania wpisu na rachunek rozli-
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czeniowy klienta, jako jednej z przesłanek przeniesienia waloru giełdowego
w ramach stosunku zastępstwa giełdowego (w stosunku wewnętrznym).

2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
w ramach zastępstwa pośredniego

A. Elementy konstrukcji prawnej

Umowa zlecenia bez pełnomocnictwa4 oraz umowa komisu5 są w piś-
miennictwie traktowane jako umowy zobowiązujące do przeniesienia wła-
sności w rozumieniu przepisów art. art. 155 k.c. bądź 510 k.c. W przeci-
wieństwie do tego umowa o pośrednictwo giełdowe nie stanowi umowy
zobowiązującej do przeniesienia waloru giełdowego pomiędzy pośrednikiem
i klientem (w stosunku wewnętrznym). Umowa o pośrednictwo giełdowe,
inaczej niż komis i zlecenie, nie przewiduje obowiązku dokonania czynności
przez pośrednika dla klienta oraz nie obejmuje upoważnienia do dokonania
czynności. Umowa o pośrednictwo giełdowe nie określa też umów sprzedaży,
które mają zostać zawarte przez pośrednika dla klienta, a zatem nie określa
przedmiotu oraz zakresu zobowiązania do rozporządzenia.

Zobowiązanie oraz upoważnienie do zawarcia umowy sprzedaży dla
klienta wynika z dyspozycji klienta. Jednakże z dyspozycji klienta nie wynika
zakres zobowiązania do przeniesienia własności. Treść umowy zobowiązują-
cej do przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym można określić
dopiero w związku z treścią umowy sprzedaży zawartej przez członka giełdy
w stosunku zewnętrznym, na podstawie upoważnienia od zastępowanego
klienta. Prezentowana reguła odnosi się również do komisu i zlecenia.

Konstrukcja prawna umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku wewnętrznym) obejmuje
zatem trzy elementy: zobowiązanie zastępcy do dokonania czynności dla
zastępowanego, upoważnienie zastępcy w analogicznym zakresie oraz umowę
sprzedaży zawartą w stosunku zewnętrznym. Wyodrębnione elementy wywo-
dzą się z co najmniej dwóch zdarzeń prawnych: umowy przewidującej dzia-
łanie dłużnika w charakterze zastępcy pośredniego (np. umowy zlecenia bez
pełnomocnictwa) oraz umowy sprzedaży zawartej w stosunku zewnętrznym.

4 K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990, s. 32–33.
5 J. Frąckowiak, Komis w eksporcie według prawa polskiego, Wrocław 1985, s. 191; tenże

[w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – cześć szczegółowa, t. 7, Warszawa 2001,
s. 454.
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Natomiast w przypadku zastępstwa giełdowego elementy umowy zobowiązu-
jącej do przeniesienia waloru giełdowego w stosunku wewnętrznym są
ukształtowane przez trzy zdarzenia prawne: umowę o pośrednictwo giełdowe,
dyspozycję zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie oraz umowę sprzedaży
zawartą na giełdzie.

B. Treść umowy

Treść umowy zobowiązującej do przeniesienia własności w ramach sto-
sunku zastępstwa pośredniego (w stosunku wewnętrznym) należy rozpatry-
wać z czterech punktów widzenia. Decyduje o tym schemat powiązań obli-
gacyjnych, występujących na tle umowy sprzedaży zawartej przez zastępcę
pośredniego. Osobnych uwag wymaga określenie sytuacji prawnej zastępcy
zobowiązanego do zbycia oraz do nabycia, a także określenie sytuacji praw-
nej zastępowanego, który upoważnił zastępcę do zbycia oraz do nabycia.

Po pierwsze, zastępca upoważniony do zbycia jest zobowiązany wzglę-
dem zastępowanego do przeniesienia własności na osobę trzecią. Zastępca
wykonywa zobowiązanie w ten sposób, że zawiera w stosunku zewnętrznym
umowę sprzedaży jako zbywca, w granicach upoważnienia.

Po drugie, zastępca upoważniony do nabycia jest zobowiązany wzglę-
dem zastępowanego do przeniesienia na niego własności, którą osoba trze-
cia zbywa w stosunku zewnętrznym. Zastępca wykonywa zobowiązanie
w ten sposób, że zawiera w stosunku zewnętrznym umowę sprzedaży jako
nabywca, w granicach upoważnienia. Jeżeli w stosunku zewnętrznym zo-
stanie zawarta umowa sprzedaży i ziszczą się przesłanki nabycia własności
przez zastępcę upoważnionego do nabycia, to zastępca własności nie naby-
wa, właśnie z uwagi na treść umowy zobowiązującej do przeniesienia wła-
sności w stosunku wewnętrznym. Zakres rozporządzenia w stosunku ze-
wnętrznym powinien być analogiczny jak zakres upoważnienia w stosunku
wewnętrznym. W przeciwnym wypadku nie dojdzie do nabycia własności
przez zastępowanego zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego zastępcy.
Własność nabędzie wówczas zastępca, z uwagi na to, że ziściły się prze-
słanki nabycia własności przez zastępcę w stosunku zewnętrznym, ale nie
ziściły się przesłanki nabycia własności przez zastępowanego w stosunku
wewnętrznym. Jednocześnie aktualizuje się obowiązek naprawienia szkody,
którą poniósł zastępowany ze względu na dokonanie czynności przez za-
stępcę wbrew treści upoważnienia.

Po trzecie, zastępowany, który upoważnił zastępcę do zbycia, nie zobo-
wiązuje się do przeniesienia własności na zastępcę oraz na osobę trzecią.
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Zastępowany nie zawiera bowiem umowy sprzedaży w stosunku wewnętrz-
nym z zastępcą. Zastępowany nie zawiera również umowy sprzedaży w sto-
sunku zewnętrznym z osobą trzecią. Zobowiązanie zastępowanego zbywcy
polega na tym, że udziela on zastępcy upoważnienia do rozporządzenia ele-
mentem swego majątku. Zastępowany może odwołać upoważnienie do chwili
zawarcia umowy sprzedaży przez zastępcę z osobą trzecią. Jeżeli zastępowa-
ny nie jest właścicielem, to nie może skutecznie upoważnić zastępcy do prze-
niesienia własności w stosunku zewnętrznym. Określenie skutków rozporzą-
dzenia przez zastępcę, który nie uzyskał uprawnienia do rozporządzania ze
względu na brak takiego uprawnienia po stronie zastępowanego, wymagało-
by poszerzonych rozważań.

Po czwarte, zastępowany, który upoważnił zastępcę do nabycia, nie
zobowiązuje się do nabycia własności od zastępcy bądź od osoby trzeciej.
Zastępca nie jest bowiem zbywcą, natomiast z osobą trzecią nie łączy zastę-
powanego zobowiązanie do przeniesienia własności. Zobowiązanie zastępo-
wanego nabywcy polega na tym, że udziela on zastępcy upoważnienia do
nabycia własności od osoby trzeciej. Zastępowany może odwołać upoważnie-
nie do chwili zawarcia umowy sprzedaży przez zastępcę z osobą trzecią.
Własność przechodzi na zastępowanego w granicach upoważnienia, z uwagi
na dokonanie czynności przez zastępcę na podstawie upoważnienia. Zastępo-
wany, który upoważnił zastępcę do nabycia, nie może uchylić się od nabycia
własności, jeżeli zastępca doprowadził do zawarcia umowy w stosunku
zewnętrznym i ziściły się przesłanki nabycia własności przez zastępcę
w stosunku zewnętrznym.

Sytuacja prawna zastępowanego w ramach umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym jest zatem charakterystycz-
na ze względu na to, że zastępowany nie zaciąga względem zastępcy zobo-
wiązania do przeniesienia (zbycia, nabycia) własności, lecz tylko udziela
upoważnienia w prezentowanym zakresie. Do przeniesienia własności zobo-
wiązany jest jedynie zastępca (w stosunku zewnętrznym względem osoby
trzeciej oraz w stosunku wewnętrznym względem zastępowanego). Sytuacja
prawna zastępowanego podlega zatem ocenie ze względu na prawidłowość
upoważnień udzielonych zastępcy.

C. Chwila zawarcia umowy

Należy określić chwilę zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesie-
nia własności w ramach stosunku zastępstwa pośredniego (w stosunku we-
wnętrznym), przy czym na szczególną uwagę zasługują dwie propozycje.
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Po pierwsze, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności w ramach
zastępstwa pośredniego dochodzi do skutku wraz z udzieleniem zastępcy upo-
ważnienia do zawarcia umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym. Zastępca
jest wówczas zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży w stosunku zewnętrz-
nym i jednocześnie upoważniony do działania dla zastępowanego. W przypadku
umów zlecenia i komisu prezentowany skutek aktualizuje się w chwili osiągnię-
cia konsensusu. Natomiast w przypadku zastępstwa giełdowego umowa zobo-
wiązująca do przeniesienia waloru giełdowego dochodziłaby do skutku wraz
z udzieleniem dyspozycji przez klienta. Byłaby to jednak umowa zawarta pod
warunkiem zawieszającym. Zdarzeniem niepewnym w przyszłości jest zawar-
cie umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym.

Po drugie, umowę zobowiązującą do przeniesienia własności można
traktować jako zawartą pomiędzy zastępcą a zastępowanym w chwili zawarcia
przez zastępcę umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym. Jak się wydaje,
właśnie takie ujęcie zasługuje na aprobatę. Dopiero wraz z zawarciem umowy
sprzedaży w stosunku zewnętrznym można określić treść umowy zobowiązu-
jącej do przeniesienia własności pomiędzy zastępcą i osobą trzecią (w sto-
sunku zewnętrznym) oraz treść umowy zobowiązującej do przeniesienia
własności pomiędzy zastępcą i zastępowanym (w stosunku wewnętrznym).
Przed zawarciem umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym nie można
bowiem określić skali rozporządzenia (przysporzenia), jakie ma się dokonać
pomiędzy zastępcą i zastępowanym. Zarówno na tle umowy zlecenia oraz
umowy komisu zastępca pośredni może doprowadzić do zawarcia umowy
bardziej albo mniej korzystnej, niż to przewidywał zastępowany. Przed za-
warciem umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym umowa zobowiązująca
do przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym nie dochodzi zatem do
skutku, z uwagi na nieokreślone świadczenie.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności w ramach zastępstwa
giełdowego dochodzi do skutku sukcesywnie. Jeżeli którykolwiek spośród
wyodrębnionych elementów jej konstrukcji prawnej dotknięty jest nieważno-
ścią (umowa o pośrednictwo giełdowe, dyspozycja klienta bądź umowa sprze-
daży zawarta na giełdzie), to nie dojdzie do przeniesienia własności w sto-
sunku wewnętrznym. Następstwa umowy sprzedaży zawartej ewentualnie
w stosunku zewnętrznym odnoszą się wówczas do członka giełdy.

Jeżeli natomiast wszystkie elementy konstrukcyjne umowy zobowiązu-
jącej do przeniesienia własności wystąpią łącznie, to powstałe pomiędzy
pośrednikiem i klientem zobowiązanie do przeniesienia własności stanowi
przyczynę prawną przysporzenia w majątku zastępowanego klienta. Majątek
klienta powiększa się ex causa solvendi, z uwagi na zobowiązanie zastępcy
do przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym.
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3. Umowa przenosząca własność
w ramach zastępstwa pośredniego

A. Elementy konstrukcji prawnej

W świetle zapatrywań doktrynalnych umowa zlecenia bez pełnomoc-
nictwa6 oraz umowa komisu7 nie mają charakteru umów przenoszących wła-
sność (rozporządzających). Umowa o pośrednictwo giełdowe również nie
stanowi umowy przenoszącej własność w stosunku wewnętrznym. Umowy
kształtujące stosunek prawny z elementem zastępstwa pośredniego nie od-
noszą skutku rozporządzającego, ponieważ zobowiązanie dłużnika polega na
dokonaniu czynności dla wierzyciela, nie zaś na przeniesieniu prawa.

Konstrukcja prawna umowy przenoszącej własność w stosunku wewnętrz-
nym obejmuje te same elementy, które zostały wyodrębnione w przypadku
umowy zobowiązującej do przeniesienia własności. Na tle zastępstwa giełdo-
wego wywodzą się one z następujących zdarzeń prawnych: z umowy o po-
średnictwo giełdowe, z dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie oraz
z umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Znaczenie umowy o pośrednictwo
giełdowe oraz dyspozycji klienta jest analogiczne, jak w przypadku umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym. Należy
zatem określić znaczenie umowy sprzedaży zawartej w stosunku zewnętrznym,
jako elementu umowy przenoszącej własność w stosunku wewnętrznym.

Przeniesienie własności w stosunku wewnętrznym nie dochodzi do skut-
ku, jeżeli nie aktualizują się przesłanki przeniesienia własności w stosunku
zewnętrznym, z udziałem zastępcy i osoby trzeciej. Prezentowaną myśl sfor-
mułowano już dawniej na tle umowy komisu8. Jeżeli umowa sprzedaży nie
dojdzie do skutku i nie powstanie zobowiązanie do przeniesienia własności
zastępcy w stosunku zewnętrznym, to nie powstanie również zobowiązanie
do przeniesienia własności zastępcy w stosunku wewnętrznym. W tej sytu-
acji własność nie może przejść z udziałem zastępowanego, ponieważ umowa
przenosząca własność pomiędzy zastępcą a zastępowanym nie dochodzi do
skutku. Z uwagi na niedostatek ważnej umowy zobowiązującej do przenie-
sienia własności w stosunku wewnętrznym ewentualne przysporzenie w sto-
sunku wewnętrznym jest pozbawione swojej przyczyny prawnej (causae).

6 K. Zawada, dz. cyt., s. 32.
7 J. Frąckowiak, Komis..., s. 155; tenże [w:] System prawa prywatnego..., s. 454–455.
8 R. Ludwicki, Niektóre problemy umowy komisu (artykuł dyskusyjny), Palestra 1970, nr 7,

s. 31.
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Nieważność umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym oznacza zatem
brak przesłanki przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym. Jeżeli umowa
sprzedaży zostanie skutecznie zawarta w stosunku zewnętrznym, to stanowi
podstawę przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym, jako jeden
z elementów umowy przenoszącej własność pomiędzy zastępcą i zastępowanym.
Zakres rozporządzenia w stosunku wewnętrznym jest taki sam, jak zakres roz-
porządzenia w stosunku zewnętrznym. Majątek zastępowanego zmienia się więc
w zakresie zgodnym z treścią zobowiązania zastępcy w stosunku zewnętrznym.

B. Chwila zawarcia umowy

Podobnie jak w przypadku rozporządzeń na podstawie innych umów
typowych (art. 155 oraz 510 k.c.), umowa przenosząca własność w stosunku
wewnętrznym dochodzi do skutku równocześnie z zawarciem umowy zobo-
wiązującej do przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym. Umowa
przenosząca własność dochodzi więc do skutku wraz z zawarciem umowy
sprzedaży w stosunku zewnętrznym. Można zaproponować dwa szczegółowe
ujęcia wysuniętej propozycji.

Umowa przenosząca własność w stosunku wewnętrznym może być
uważana za czynność prawną dokonaną pod warunkiem zawieszającym. Zda-
rzeniem niepewnym w przyszłości jest zawarcie przez zastępcę umowy sprze-
daży w stosunku zewnętrznym. Umowa przenosząca własność (warunkowa)
na tle umowy zlecenia oraz umowy komisu dochodziłaby do skutku w chwili
osiągnięcia konsensusu. Według prezentowanego ujęcia umowę przenoszącą
własność na tle zastępstwa giełdowego należałoby uważać za zawartą już wraz
z przyjęciem przez pośrednika dyspozycji, udzielonej przez klienta w ramach
ważnego zobowiązania pośredniczenia giełdowego. Jednakże skutki prawne
umowy przenoszącej własność (przeniesienie własności) powstałyby dopiero
w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym.

Koncepcja alternatywna opiera się na założeniu, że umowa przenosząca
własność na tle zastępstwa pośredniego jest czynnością prawną, która wy-
wiera od razu następstwa definitywne, lecz dochodzi do skutku sukcesywnie,
ponieważ składa się na nią więcej niż jeden element stanu faktycznego.
Umowa przenosząca własność w stosunku wewnętrznym stanowi „ukończoną”
czynność prawną dopiero w chwili zawarcia umowy sprzedaży w stosunku
zewnętrznym. W odniesieniu do zastępstwa giełdowego wymogiem dojścia
do skutku umowy przenoszącej własność jest zawarcie umowy sprzedaży na
giełdzie, na podstawie dyspozycji klienta, udzielonej w ramach ważnego
zobowiązania pośredniczenia giełdowego. W tym ujęciu zawarcie umowy
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sprzedaży na giełdzie jest jednym spośród kilku elementów stanu faktyczne-
go, który łącznie z innymi zdarzeniami prawnymi kształtuje czynność prawną,
w postaci umowy przenoszącej własność z udziałem pośrednika i klienta. Jak
się wydaje, na aprobatę zasługuje druga propozycja.

4. Charakter prawny przedmiotu sprzedaży
a skutki zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
w ramach zastępstwa pośredniego

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności przenosi, w prawie
polskim, własność na nabywcę, czyli wywiera podwójny skutek zobowiązująco-
-rozporządzający. Analogiczne konsekwencje prawne wywiera umowa zobo-
wiązująca do przeniesienia własności w ramach zastępstwa pośredniego (w sto-
sunku wewnętrznym). Reguły przeniesienia własności (wierzytelności) na
podstawie umowy, określone w przepisach art. 155 § 1 oraz art. 510 § 1 k.c.,
odnoszą się do przeniesienia własności w ramach zastępstwa pośredniego.
Z tego względu istotny wpływ na określenie skutków umowy zobowiązującej
do przeniesienia własności w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku
wewnętrznym) ma charakter prawny przedmiotu świadczenia wynikającego
z umowy sprzedaży (w stosunku zewnętrznym).

Zróżnicowanie skutków prawnych umowy zobowiązującej do przenie-
sienia własności, z uwagi na kwalifikację prawną przedmiotu świadczenia
w umowie sprzedaży, występuje również w przypadku przenoszenia własno-
ści w ramach zastępstwa pośredniego9. Charakter prawny przedmiotu świad-
czenia w umowie sprzedaży (w stosunku zewnętrznym) decyduje zatem
o skutkach umowy zobowiązującej do przeniesienia własności w ramach
zastępstwa pośredniego (w stosunku wewnętrznym) w tym samym stopniu,
jak w przypadku umów o przeniesienie prawa.

Jeżeli zastępca pośredni jest upoważniony do nabycia rzeczy oznaczo-
nej co do tożsamości, to w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w stosunku
zewnętrznym własność przechodzi na zastępowanego, z uwagi na prawno-
rzeczowy skutek umowy zobowiązującej do przeniesienia własności w sto-
sunku wewnętrznym. W tym samym trybie zastępowany traci własność rzeczy
oznaczonej co do tożsamości, którą zastępca rozporządził w stosunku
zewnętrznym na podstawie upoważnienia do zbycia.

9 Zob. J. Frąckowiak [w:] System prawa prywatnego..., s. 454–455.
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Jeżeli zastępca pośredni jest upoważniony do nabycia rzeczy oznaczo-
nej co do gatunku, to w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w stosunku
zewnętrznym własność nie przechodzi na zastępowanego, ponieważ umowa
zobowiązująca do przeniesienia własności nie wywiera skutku rozporządzają-
cego. Zastępowany nabywa własność dopiero w wyniku objęcia rzeczy w po-
siadanie. W doktrynie przyjmuje się jednak, że prezentowany wymóg zostaje
spełniony w wyniku wyodrębnienia przedmiotu sprzedaży i zawiadomienia
o tym zastępowanego10. W analogicznym trybie zastępowany traci własność
rzeczy oznaczonej co do gatunku, którą zastępca rozporządził w stosunku
zewnętrznym na podstawie upoważnienia do zbycia. W wyniku zawarcia
umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym zastępowany traci posiadanie
samoistne. Osobie trzeciej przysługuje względem zastępcy roszczenie o wy-
konanie umowy sprzedaży, natomiast względem zastępowanego roszczenie
o wydanie własności (art. 222 § 1 k.c.).

5. Podmiotowy zasięg skutków zawarcia umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności
w ramach zastępstwa pośredniego

Należy określić sytuację prawną zastępcy pośredniego, zastępowanego
oraz osoby trzeciej (kontrahenta zastępcy) po zawarciu umowy sprzedaży
w stosunku zewnętrznym.

Sytuację prawną zastępcy pośredniego należy rozpatrywać z dwóch tra-
dycyjnie przyjmowanych punktów widzenia, w zakresie zastępstwa do zbycia
oraz zastępstwa do nabycia.

Zastępca upoważniony do zbycia nie jest uważany za właściciela rzeczy
oddanej do zbycia przez zastępowanego. Zastępca nie traci więc własności.
Zastępca jest upoważniony do rozporządzenia i wskutek umowy sprzedaży
traci jedynie uprawnienie do rozporządzania prawem podmiotowym przysłu-
gującym zastępowanemu. Zastępca nie może więc dwukrotnie rozporządzić
w zastępstwie tym samym prawem podmiotowym. Zastępca upoważniony do
zbycia ponosi, jako zbywca, odpowiedzialność względem osoby trzeciej (na-
bywcy) za wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży
zawartej w stosunku zewnętrznym (np. w zakresie rękojmii).

10 Zob. A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk 1976, s. 671. Por. także W. J. Katner [w:] W. J. Katner, M. Stahl, W. Nykiel, Umowa
sprzedaży w obrocie gospodarczym. Zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego,
Warszawa 1996, s. 151.
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W przypadku upoważnienia zastępcy do nabycia, w chwili zawarcia
umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym aktualizują się przesłanki nabycia
własności przez zastępcę. Jednakże własność przechodzi na osobę zastępowaną,
z uwagi na skutki umowy rozporządzającej pomiędzy zastępcą a zastępowa-
nym w stosunku wewnętrznym. Zastępca nie nabywa więc własności w stosunku
zewnętrznym, chociaż jest uprawniony do uzyskania świadczenia od osoby
trzeciej. Zastępca ponosi jednocześnie odpowiedzialność względem osoby trze-
ciej (zbywcy) za wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży
zawartej w stosunku zewnętrznym (np. w zakresie zapłaty ceny sprzedaży).

Zapatrywania doktrynalne na temat sytuacji prawnej zastępowanego
oscylują wokół dosyć szerokiego spektrum poglądów11. Przedmiotem dyskusji
jest m.in. kwestia, w którym momencie zastępowany nabywa własność oraz
czy zastępowany nabywa własność od zastępcy, czy też wprost od osoby trze-
ciej (kontrahenta zastępcy). Należy podjąć próbę odpowiedzi na te sporne
kwestie, z punktu widzenia wyodrębnionych właśnie przesłanek przeniesienia
własności w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku wewnętrznym).

W konsekwencji zawarcia umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym
aktualizują się przesłanki przeniesienia własności pomiędzy zastępcą oraz
osobą trzecią. W wyniku tego samego zdarzenia dochodzi do skutku przenie-
sienie własności z udziałem zastępowanego (w stosunku wewnętrznym).
Na tle umowy komisu sformułowano opinię, iż umowa sprzedaży zawarta
w stosunku zewnętrznym między komisantem a osobą trzecią czyni z komi-
tenta właściciela nabytej rzeczy12. Z chwilą aktualizowania się przesłanek prze-
niesienia własności przez zastępcę w stosunku zewnętrznym własność prze-
chodzi na zastępowanego, ponieważ wraz z zawarciem umowy sprzedaży
w stosunku zewnętrznym doszła do skutku umowa przenosząca własność
pomiędzy zastępcą a zastępowanym (w stosunku wewnętrznym).

Sytuację prawną zastępowanego również należy oceniać z dwóch punk-
tów widzenia, w zakresie zastępstwa do zbycia oraz zastępstwa do nabycia.

11 Zob. w szczególności M. Honzatko, Własność dobra komisowego..., s. 23 i nast.;
R. Ludwicki, dz. cyt., s. 30; J. Sokołowski, Ogólne warunki umów komisu i umów agencyjnych
w stosunkach związanych z handlem zagranicznym, PUG 1971, nr 4, s. 113; A. Kędzierska-
-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 162; A. Szpunar [w:] System
prawa cywilnego..., s. 662; tenże, Stosunki własnościowe przy komisie, Rejent 1994, nr 1, s. 35
i nast.; Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego, Warszawa–
–Poznań 1981, s. 259; J. Frąckowiak, Komis..., s. 189; tenże [w:] System prawa prywatnego...,
s. 443; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2005,
s. 204 i nast.; L. Stecki rec. A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa
1973, RPEiS 1974, z. 4, s. 310.

12 R. Ludwicki, dz. cyt., s. 31.
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Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta przez zastępcę na podstawie
dyspozycji zbycia, to zastępowany traci prawo podmiotowe, którym rozpo-
rządził zastępca. Majątek zastępowanego ulega pomniejszeniu w granicach
długu zastępcy względem osoby trzeciej. Jeżeli przedmiotem sprzedaży w sto-
sunku zewnętrznym jest rzecz ruchoma, to zastępowany posiadacz traci po-
siadanie samoistne. Osoba trzecia nabywa własność od zastępowanego.

Analogiczne konsekwencje pociąga za sobą zawarcie umowy sprzedaży
na podstawie dyspozycji nabycia. Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta
przez zastępcę na podstawie dyspozycji nabycia, to majątek zastępowanego
powiększa się w takim samym zakresie, jak zakres roszczeń zastępcy wzglę-
dem osoby trzeciej w stosunku zewnętrznym. Zastępowany nabywa własność
od osoby trzeciej.

Sytuacja prawna osoby trzeciej (kontrahenta zastępcy) jest ukształto-
wana przez treść umowy sprzedaży zawartej w stosunku zewnętrznym.
Na sytuację prawnorzeczową osoby trzeciej, która zbywa własność, nie ma
wpływu to, czy na podstawie umowy sprzedaży zawartej w stosunku ze-
wnętrznym własność nabędzie zastępca, czy też na podstawie umowy zobo-
wiązującej do przeniesienia własności pomiędzy zastępcą a zastępowanym
(w stosunku wewnętrznym) własność nabędzie zastępowany. Osoba trzecia
traci własność wraz z zawarciem umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym,
przy czym jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec zastępcy
w stosunku zewnętrznym (np. w zakresie rękojmii). Osobie trzeciej przysługuje
względem zastępcy roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży.

Sytuacja prawnorzeczowa osoby trzeciej zobowiązanej do nabycia
własności w stosunku zewnętrznym jest charakterystyczna ze względu na to,
że drugą stroną umowy zobowiązującej do przeniesienia własności jest osoba,
która nie jest właścicielem. Zastępca jest upoważniony do rozporządzenia
przez zastępowanego. Jednakże osoba trzecia nabywa własność od zastępo-
wanego, przy czym zastępca jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność
w stosunku zewnętrznym (np. w zakresie rękojmi).

6. Odstępstwa od zasady podwójnego skutku
umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
w ramach zastępstwa pośredniego

Na gruncie zastępstwa pośredniego występują odstępstwa od zasady
podwójnego skutku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności.
Zastrzeżenie stron stosunku z elementem zastępstwa pośredniego bądź przepis
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ustawy odgrywają w omawianym zakresie analogiczną rolę, jak w przypadku
umów zobowiązujących do przeniesienia własności w rozumieniu przepisów
art. 155 § 1 oraz art. 510 § 1 k.c. Należy scharakteryzować sytuacje,
w których własność na zastępowanego nie przechodzi na podstawie umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności, z uwagi na postanowienie stron
bądź ze względu na odmienne uregulowanie ustawowe.

Strony umowy przewidującej występowanie dłużnika w charakterze
zastępcy pośredniego mogą wyłączyć rozporządzający skutek umowy zobo-
wiązującej do przeniesienia własności w stosunku wewnętrznym, na podsta-
wie przepisów art. 155 § 1 k.c. bądź art. 510 § 1 k.c. w zw. z art. 555 k.c.
W konsekwencji takiego zastrzeżenia umowa zobowiązująca do przeniesienia
własności w stosunku wewnętrznym nie przenosi własności na zastępowanego,
ponieważ strony tak postanowiły. W praktyce dopuszczalność takiego zastrze-
żenia jest ograniczona do sytuacji, w których zastępca pośredni jest upoważ-
niony przez zastępowanego do nabycia. Umowne zastrzeżenie wyłączające
podwójny skutek umowy zobowiązującej do przeniesienia własności jest jedną
z form zabezpieczenia roszczeń zastępcy wobec zastępowanego, na wypadek
niewykonania przez zastępowanego zobowiązania względem zastępcy, wyni-
kającego ze stosunku wewnętrznego (np. w zakresie udzielenia pokrycia,
w zakresie zapłaty prowizji). Natomiast w przypadku zastępstwa przy zbyciu
zastępowany nie ma w zasadzie wpływu na chwilę przejścia własności po-
między zastępcą a osobą trzecią w stosunku zewnętrznym. Ewentualne za-
strzeżenie pomiędzy zastępcą i zastępowanym, co do trybu bądź przesłanek
przeniesienia własności na osobę trzecią, stanowiłoby dla osoby trzeciej
res inter alios acta.

Typowe zastrzeżenie umowne wyłączające skutek rozporządzający
polega na tym, że przeniesienie posiadania rzeczy ruchomej oznaczonej co
do tożsamości w drodze traditio corporalis stanowi zdarzenie niezbędne do
nabycia własności przez zastępowanego. W braku prezentowanego zastrze-
żenia własność przechodzi na zastępowanego nabywcę już w wyniku za-
warcia umowy przez zastępcę z osobą trzecią (w stosunku zewnętrznym).
Jeżeli zatem strony nie postanowią inaczej, to wydanie przedmiotu świad-
czenia nie przenosi własności na zastępowanego, ponieważ doszło do tego
już wcześniej, wraz z zawarciem przez zastępcę umowy przenoszącej wła-
sność w stosunku zewnętrznym. Zastępca przenosi posiadanie rzeczy ru-
chomej oznaczonej co do tożsamości w ramach wykonania obowiązku
wydania korzyści.

Strony umowy z elementem zastępstwa pośredniego nie mogą jednak
zastrzec tego, że własność rzeczy oznaczonej co do gatunku przejdzie na
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podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności z wyłączeniem
wymogu przeniesienia posiadania. W doktrynie sformułowano opinię, iż za-
warcie w umowie zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczo-
nych co do gatunku postanowienia sprzecznego z brzmieniem przepisu
art. 155 § 2 k.c. nie jest dopuszczalne13.

Wyłączenie rozporządzających następstw zawarcia umowy zobowią-
zującej do przeniesienia własności może także wynikać z ustawy. Przykładem
ustawowego zastrzeżenia wyłączającego skutek rozporządzający umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności są przepisy o przeniesieniu
własności papieru wartościowego na zlecenie przez indos i wydanie doku-
mentu (art. 517 k.c.; art. 29 ustawy o domach składowych). Analogiczne
znaczenie mają przepisy o przeniesieniu zdematerializowanego waloru
giełdowego przez wpis na rachunek rozliczeniowy (art. 7 ust. 2 u.o.i.f.;
dawniej art. 7 ust. 3 p.o.p.w.).

Na gruncie giełdowych stosunków obligacyjnych zastrzeżenie wyłącza-
jące skutek rozporządzający wiąże się z wymogiem dokonania wpisu na
rachunek rozliczeniowy w celu przeniesienia waloru giełdowego na nabywcę.
Zawarcie umowy sprzedaży giełdowej opiewającej na walor zdemateriali-
zowany na podstawie dyspozycji klienta nie pociąga za sobą konsekwencji
rozporządzających, ponieważ odmienne rozwiązanie narzuca ustawodawca.
Do przeniesienia prawa podmiotowego wpisanego na rachunek rozliczeniowy
wymagana jest bowiem dodatkowa przesłanka w postaci wpisu na rachunek
rozliczeniowy, co odnosi się w jednakowym stopniu do zbycia oraz do naby-
cia waloru giełdowego. Przepis art. 7 ust. 2 u.o.i.f. adresowany jest wpraw-
dzie do członka giełdy, jednak znaczenie wpisu na rachunek rozliczeniowy
jako dodatkowej przesłanki transferu waloru jest porównywalne w stosunku
zastępstwa giełdowego.

Jeżeli umowa sprzedaży giełdowej opiewająca na walor zdematerializo-
wany została zawarta na podstawie dyspozycji nabycia, to majątek klienta
powiększa się dopiero wraz z dokonaniem wpisu uznaniowego na rachunek
rozliczeniowy, prowadzony przez pośrednika giełdowego dla klienta. Analo-
giczne konsekwencje występują w przypadku zawarcia umowy sprzedaży na
podstawie dyspozycji zbycia. Majątek klienta ulega pomniejszeniu dopiero
w wyniku dokonania wpisu obciążeniowego na rachunek rozliczeniowy.
Dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta nie pociąga za sobą
skutków w zakresie prawa rzeczowego, z uwagi na to, że konsekwencje

13 E. Skowrońska-Bocian [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2005, s. 526.
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jurydyczne dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy odnoszą się do sfery
prawa obligacyjnego14.

W prezentowanej sytuacji umowa zobowiązująca do przeniesienia wła-
sności w ramach zastępstwa pośredniego (w stosunku wewnętrznym) nie
wywiera skutku rozporządzającego, lecz jest źródłem roszczenia klienta wzglę-
dem pośrednika o dokonanie wpisu (uznaniowego bądź obciążeniowego) na
rachunek rozliczeniowy.

14 Por. rozdział XXI.
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Jednym ze zjawisk życia prawnego, niesłychanie
charakterystycznym dla tej ewolucji pojęcia pośrednictwa jest
przekształcenie w tym duchu znaczenia wielu form umownych,
np. przybicia (Handschlag) i litkupu. Przybicie odbywa się
w ten sposób, że splecione ze sobą ręce stron kontraktujących
przecina pośrednik.

S. Estreicher,
Początki prawa umownego,

Rozprawy Akademii Umiejętności.
Wydział historyczno-filozoficzny. Seria II, tom XVI,

Kraków 1902, s. 384.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l

Rozdz ia ł  XXI

SYTUACJA PRAWNA KLIENTA
PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY NA GIEŁDZIE

1. Zbycie waloru giełdowego

W efekcie zawarcia przez pośrednika umowy sprzedaży na giełdzie,
na podstawie dyspozycji zbycia udzielonej przez klienta, dochodzi do skut-
ku umowa przenosząca walor giełdowy w stosunku wewnętrznym. Klient
nie traci jednak waloru giełdowego. Umowa zobowiązująca do przeniesie-
nia waloru giełdowego w ramach zastępstwa giełdowego nie wywiera
bowiem skutku w postaci rozporządzenia walorem giełdowym. Wymagane
jest nadto dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta. Pośrednik
giełdowy powinien obciążyć rachunek walorów giełdowych klienta w zakresie
świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej. Roszczenie klien-
ta o dokonanie wpisu obciążeniowego na rachunek rozliczeniowy powstaje
w chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie i w tym samym momencie
nadchodzi termin jego wymagalności.

Rachunek rozliczeniowy klienta powinien zostać obciążony w takim
samym zakresie, jak zakres obciążenia rachunku rozliczeniowego pośrednika
giełdowego prowadzonego przez izbę rozliczeniową. Dług klienta względem
pośrednika w ramach umowy o pośrednictwo giełdowe ulega zmniejszeniu
w takim samym stopniu, jak dług pośrednika giełdowego wobec giełdowej
izby rozliczeniowej w stosunku świadczenia usług rozliczeniowych (w sto-
sunku pokrycia).

Sytuacja prawna klienta ulega zróżnicowaniu z uwagi na udzielenie
pełnego pokrycia pośrednikowi giełdowemu, bądź też ewentualne wykorzy-
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stanie kredytu rozliczeniowego, uzyskanego od pośrednika w związku z od-
roczeniem terminu udzielenia pokrycia.

Jeżeli na rachunku klienta-zbywcy figurują walory giełdowe w roz-
miarze wystarczającym dla wywiązania się pośrednika ze zobowiązania
względem giełdowej izby rozliczeniowej, a wraz z udzieleniem dyspozycji
zbycia doszło do ustanowienia ograniczenia dokonywania oznaczonych roz-
porządzeń (tzw. blokada rachunku), to aktywa klienta ulegają zmniejsze-
niu wskutek wpisu obciążeniowego i w tym zakresie. Klient traci wówczas
walor giełdowy, natomiast pośrednik traci uprawnienie do rozporządzania
walorem giełdowym wpisanym na rachunek rozliczeniowy klienta, z uwagi
na wpis obciążeniowy na rachunek rozliczeniowy, prowadzony dla pośred-
nika przez giełdową izbę rozliczeniową. Z punktu widzenia izby rozlicze-
niowej obciążenie rachunku rozliczeniowego pośrednika pomniejsza akty-
wa pośrednika.

Natomiast w sytuacji, gdy klient-zbywca uzyskał możliwość udzielenia
dyspozycji zbycia, chociaż wysokość salda na rachunku walorów giełdowych
była mniejsza, niż oczekiwane świadczenie pośrednika na podstawie umowy
sprzedaży giełdowej, to w chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie
powiększa się dług klienta wobec pośrednika. Pośrednik obciąża rachunek
klienta w kredyt, co powoduje powiększenie pasywów klienta. Położenie
prawne pośrednika względem giełdowej izby rozliczeniowej nie ulega zmianie.
Wpis obciążeniowy na rachunek rozliczeniowy pośrednika zmniejsza aktywa
pośrednika, ponieważ zakres długu klienta względem pośrednika jest dla
giełdowej izby rozliczeniowej obojętny. W praktyce obrotu giełdowego
pośrednik przyjmuje dyspozycję, jeżeli klient dysponuje pełnym albo częścio-
wym pokryciem.

2. Nabycie waloru giełdowego

W efekcie zawarcia przez pośrednika umowy sprzedaży na giełdzie, na
podstawie dyspozycji nabycia udzielonej przez klienta, dochodzi do skutku
umowa przenosząca walor giełdowy w stosunku wewnętrznym. Klient nie
nabywa jednak waloru giełdowego. Umowa zobowiązująca do przeniesienia
waloru giełdowego w ramach zastępstwa giełdowego nie powoduje nabycia
waloru giełdowego przez klienta. Wymagane jest jeszcze dokonanie wpisu na
rachunek rozliczeniowy klienta. Pośrednik giełdowy powinien uznać rachunek
walorów giełdowych klienta w zakresie świadczenia wynikającego z umowy
sprzedaży giełdowej. Roszczenie klienta o dokonanie wpisu uznaniowego na
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rachunek rozliczeniowy powstaje w chwili zawarcia umowy sprzedaży na
giełdzie i w tym samym momencie nadchodzi termin jego wymagalności.

W drodze dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta pośred-
nik wykonywa obowiązek wydania korzyści. Majątek klienta powiększa się
w zakresie wpisu. Prawo podmiotowe wpisane na rachunek rozliczeniowy
może zostać objęte wpisem obciążeniowym, w związku z zawarciem przez
pośrednika umowy sprzedaży na podstawie udzielonej przez klienta dyspo-
zycji zbycia waloru giełdowego.

3. Kwestia przyszłego charakteru waloru giełdowego
nabytego przez klienta

W doktrynie sformułowano opinię, że w konsekwencji zawarcia umo-
wy sprzedaży na giełdzie na podstawie dyspozycji klienta, klient nabywa
prawo podmiotowe przyszłe (wierzytelność przyszłą). Decydujący wpływ na
taką kwalifikację waloru giełdowego ma fakt dokonania wpisu w tzw. reje-
strze sesji bądź rejestrze operacyjnym. Rejestry są rachunkami w rozumieniu
przepisu art. 4 ust. 1 u.o.i.f. (dawniej przepisu art. 9 ust. 1 p.o.p.w.), a wpis
do rejestru ma skutek wpisu na rachunek1. Wpis do rejestru traktowany jest
jednak jako prowizoryczny, do czasu rozliczenia transakcji2. Na tej podstawie
twierdzi się, że przedmiotem transakcji mogłaby być wówczas co najwyżej
ekspektatywa wierzytelności3. Klient, wraz z obciążeniem uznanego wcześniej
rejestru, zaciągałby zobowiązanie do rozporządzenia ekspektatywą wierzytel-
ności, które nastąpi z mocy prawa w wyniku rozliczenia transakcji4. Jak się
wydaje, prezentowane zastrzeżenia nie zasługują na aprobatę. Wraz z doko-
naniem wpisu na rachunek rozliczeniowy (do rejestru) klient nabywa aktu-
alnie istniejące prawo podmiotowe, a nie prawo podmiotowe przyszłe (wie-
rzytelność przyszłą). Za takim rozwiązaniem przemawia kilka argumentów.

Po pierwsze, należy podkreślić to, że konstrukcja jurydyczna wierzy-
telności przyszłej zakłada istnienie przyszłego wierzyciela oraz przyszłego
dłużnika. Natomiast elementy konstrukcji prawnej przedmiotu świadczenia

1 M. Michalski, Zastaw na papierach wartościowych w obrocie tradycyjnym oraz na papie-
rach dopuszczonych do publicznego obrotu, Pr. Sp 2000, nr 1, s. 10.

2 L. Sobolewski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych według nowego Prawa o pu-
blicznym obrocie papierami wartościowymi – artykuł polemiczny, MoP 1997, nr 8, s. 308.

3 M. Romanowski, Przenoszenie praw z papierów wartościowych w świetle projektu nowelizacji
ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (PrPapW), MoP 1997, nr 4, s. 153.

4 M. Romanowski, tamże, s. 153.
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wynikającego z umowy sprzedaży giełdowej (waloru giełdowego) zakładają
występowanie osoby uprawnionej na podstawie wpisu na rachunek rozlicze-
niowy w charakterze podmiotu prawa wpisanego na rachunek. Klient legity-
mowany na podstawie wpisu nie jest wierzycielem przyszłym w zakresie wpisu
dokonanego na jego rachunek. Klientowi przysługuje istniejące prawo pod-
miotowe w zakresie dokonanego wpisu.

Po drugie, konstrukcja jurydyczna waloru giełdowego (prawa pod-
miotowego wpisanego na rachunek) nie uwzględnia założenia, że na rachunek
rozliczeniowy (konto depozytowe w izbie) wpisane jest prawo podmioto-
we, które jeszcze nie powstało5. W świetle poglądów doktrynalnych wpis
na rachunek nie stanowi „nośnika prawa pozornego” (Depotbuchung als
Rechtsscheinträger)6.

Po trzecie, nabywca waloru giełdowego legitymowany przez wpis uzna-
niowy na rachunek rozliczeniowy nie nabywa wierzytelności przyszłej, po-
nieważ zbywca tego waloru, legitymowany przez wpis obciążeniowy, nie
zbywa wierzytelności przyszłej, lecz istniejące w jego majątku prawo pod-
miotowe (walor giełdowy zdematerializowany).

Po czwarte, w konfiguracji podmiotowej występującej na tle zastępstwa
giełdowego, z udziałem trzech albo czterech osób (nie licząc izby rozlicze-
niowej), odbywa się cyrkulacja praw podmiotowych o jednakowym (niezmien-
nym) charakterze prawnym. Jeżeli członek giełdy zawiera umowę sprzedaży
opiewającą na istniejące prawo podmiotowe (walor giełdowy zdematerializo-
wany), to jego klienta dotyczą skutki umowy sprzedaży również opiewającej
na istniejące prawo podmiotowe, a nie na prawo podmiotowe przyszłe.
Nie ma podstaw do twierdzenia, że charakter prawny przedmiotu umowy
sprzedaży ulega zmianie pod wpływem tego, czy podmiotem prawa wpisane-
go na rachunek rozliczeniowy jest członek giełdy, czy też klient, który nabył
walor giełdowy w ramach stosunku zastępstwa giełdowego.

4. Właściwości prawne wpisu na rachunek
walorów giełdowych klienta

Charakter prawny wpisu na rachunek rozliczeniowy walorów giełdowych
prowadzony przez pośrednika dla klienta jest analogiczny, jak charakter

5 Zob. rozdział XII.
6 D. Einsele, Wertpapiere im elektronischen Bankgeschäft, WM 2001, nr 1, s. 13.
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prawny wpisu na rachunek rozliczeniowy pośrednika prowadzony przez izbę
rozliczeniową7.

Wyłania się jednak pytanie, czy kwalifikacja prawna skutków dokona-
nia wpisu na rachunek rozliczeniowy walorów giełdowych klienta prezentuje
się analogicznie, jak w przypadku skutków wpisu na rachunek walorów gieł-
dowych prowadzony przez izbę rozliczeniową dla członka giełdy. De lege lata
nie obowiązują bowiem unormowania przewidujące konsekwencje prawne
dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy walorów giełdowych klienta,
prowadzony przez pośrednika na podstawie umowy o pośrednictwo giełdowe.
Odesłanie do przepisów k.c. o umowie rachunku bankowego (art. 73
ust. 6 u.o.i.f. oraz art. 38b ust. 6 u.g.t.) odnosi się tylko do rachunku rozli-
czeniowego pieniężnego prowadzonego przez pośrednika dla klienta. Ponadto
przepisy k.c. nie określają skutków prawnych wpisu na rachunek bankowy.
Z tego względu określenie konsekwencji jurydycznych wpisu na rachunek roz-
liczeniowy walorów giełdowych, prowadzony przez pośrednika dla klienta,
powinno opierać się na zastosowaniu (per analogiae legis) regulacji poświęco-
nych sytuacji prawnej pośrednika giełdowego. Skutki wpisu na rachunek roz-
liczeniowy walorów giełdowych pośrednika, prowadzony przez izbę rozlicze-
niową, są określone w przepisie art. 7 ust. 2 u.o.i.f. (dawniej w przepisie
art. 7 ust. 3 p.o.p.w.). Jak się wydaje, na aprobatę zasługuje pogląd, iż doko-
nanie przez pośrednika wpisu na rachunek rozliczeniowy walorów giełdowych
klienta pociąga za sobą analogiczne konsekwencje prawne, jak dokonanie
przez izbę rozliczeniową wpisu na rachunek rozliczeniowy pośrednika8.

Na tej podstawie można stwierdzić, że w braku zastrzeżenia umownego
wpis na rachunek rozliczeniowy walorów giełdowych klienta pociąga za sobą
następstwa materialne i kształtuje stosunki prawne w sferze prawa
obligacyjnego. W konsekwencji dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy
klienta dochodzi do przeniesienia waloru giełdowego, przy czym obciążenie
rachunku pociąga za sobą skutek w postaci zbycia waloru giełdowego,
natomiast uznanie rachunku oznacza nabycie.

W efekcie dokonania wpisu dochodzi do ziszczenia się dodatkowej prze-
słanki, wymaganej do przeniesienia waloru giełdowego na nabywcę w sytu-
acji, w której umowa zobowiązująca do przeniesienia waloru giełdowego nie
pociąga za sobą następstw rozporządzających dla klienta. Z punktu widzenia
skutków umowy zobowiązującej do przeniesienia waloru giełdowego w sto-

7 Zob. rozdział XVII.
8 Zob. rozdział XVII.
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sunku wewnętrznym, dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta
wywołuje konsekwencje rozporządzające w majątku klienta. Natomiast
z punktu widzenia skutków sukcesji w wierzytelność, wpis na rachunek
rozliczeniowy klienta stanowi zdarzenie prawne, którego następstwem jest
utrata prawa podmiotowego przez zbywcę oraz uzyskanie prawa podmio-
towego przez nabywcę.

Inne następstwa dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy walorów
giełdowych klienta są porównywalne z analogicznym zestawieniem konse-
kwencji dokonania wpisu na rachunek pośrednika. Wpis na rachunek rozli-
czeniowy klienta stanowi księgowy wyraz ewidencjonowania i rejestrowania,
ma także znaczenie dowodowe, informacyjne oraz legitymuje klienta jako
wierzyciela w stosunku rachunku rozliczeniowego oraz w stosunku do innych
osób w zakresie treści wpisu.

5. Problem synchronizacji czasowej
zbycia i nabycia waloru giełdowego
przez dwóch różnych klientów

W doktrynie wysunięto postulat wprowadzenia ex lege obowiązku jed-
nolitego rozliczania transakcji na linii KDPW – dom maklerski oraz dom
maklerski – inwestor9, w celu złagodzenia skutków zjawiska, określanego jako
„rozmnażanie się papierów wartościowych”10. Zgłoszona propozycja przewi-
duje równoczesne dokonywanie wpisów na rachunek rozliczeniowy klienta-
zbywcy oraz klienta-nabywcy i z tego względu odnosi się ona do giełdowego
cyklu rozliczeniowego sensu largo.

Synchronizacja czasowa zbycia i nabycia waloru giełdowego przez
dwóch różnych klientów jest jednak obojętna w sferze stosunków własno-
ściowych występujących na tle zastępstwa giełdowego, z uwagi na konfigu-
rację przesłanek przeniesienia waloru giełdowego w stosunku wewnętrznym.
Osiągnięcie skutku rozporządzającego w majątku klienta-zbywcy nie ma
wpływu na osiągnięcie skutku rozporządzającego w majątku klienta-nabywcy.
Umowa zobowiązująca do przeniesienia waloru giełdowego w ramach
zastępstwa giełdowego nie pociąga za sobą skutku rozporządzającego z punktu
widzenia obu zastępowanych klientów. Różne zdarzenia prawne wywołują

9 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 167.

10 Zob. rozdział XII oraz rozdział XVI.
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bowiem zmniejszenie majątku finalnego zbywcy i powiększenie majątku
finalnego nabywcy. W katalogu przesłanek przeniesienia waloru giełdowego
decydujące znaczenie ma wymóg dokonania wpisu. Utrata waloru giełdo-
wego przez klienta-zbywcę w wyniku obciążenia jego rachunku rozlicze-
niowego jest zdarzeniem obojętnym dla klienta-nabywcy, któremu przysługuje
roszczenie o dokonanie wpisu uznaniowego na rachunek rozliczeniowy. Ewen-
tualne niejednoczesne dokonanie obu wpisów, przez dwóch różnych pośred-
ników, na rachunki dwóch różnych klientów, nie wpływa na modyfikację
katalogu przesłanek przeniesienia (zbycia, nabycia) waloru giełdowego przez
zastępowanych klientów, a w szczególności – jednoczesne dokonanie obu
wpisów nie jest przesłanką skutecznego transferu walorów giełdowych.

6. Przejściowy charakter nabycia przez pośrednika
waloru giełdowego
wpisanego na rachunek rozliczeniowy klienta

Walor giełdowy nabyty przez klienta figuruje na rachunku rozliczenio-
wym klienta prowadzonym przez pośrednika, a jednocześnie na rachunku
rozliczeniowym pośrednika prowadzonym przez izbę rozliczeniową. Ten sam
walor giełdowy figuruje zatem na dwóch (przynajmniej) różnych rachunkach
rozliczeniowych, pod postacią dwóch (przynajmniej) różnych wpisów, a dwóch
wierzycieli (beneficjentów) jest uprawnionych na podstawie wpisu, dokona-
nego przez różne osoby. W związku z tym wyłania się kwestia, z jakimi
skutkami wiąże się występowanie pośrednika jako beneficjenta wpisu doko-
nanego przez izbę, w zakresie tego samego waloru giełdowego, który został
nabyty przez klienta w stosunku wewnętrznym.

Pośrednik giełdowy, legitymowany przez treść wpisu na rachunek pro-
wadzony przez izbę rozliczeniową, jest z punktu widzenia izby podmiotem
prawa wpisanego na rachunek. Pośrednik jest legitymowany w zakresie sumy
wpisów na jego rachunek (rachunki), bez względu na ewentualne wpisy na
rachunkach rozliczeniowych klientów. W tym zakresie pośrednikowi przysłu-
guje uprawnienie do dokonywania rozporządzeń w stosunku zewnętrznym.
Czynności pośrednika dokonane pro foro externo odnoszą skutki prawne, nawet
jeżeli pośrednik bez upoważnienia wykorzysta składniki majątku klienta.

Jeżeli jednak pośrednik uznał rachunek rozliczeniowy klienta w ramach
obowiązku wydania korzyści, to walor giełdowy przysługuje klientowi, z uwagi
na ziszczenie się przesłanek nabycia waloru giełdowego w ramach zastęp-
stwa giełdowego (w stosunku wewnętrznym). W wyniku zawarcia umowy
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sprzedaży na giełdzie na podstawie dyspozycji klienta, ziściły się bowiem
(w stosunku wewnętrznym) przesłanki nabycia waloru giełdowego przez
klienta. Pośrednik nie jest więc nabywcą waloru. Przesłanki przeniesienia
waloru giełdowego w stosunku wewnętrznym są ukształtowane w taki sposób,
że zawarcie umowy sprzedaży na podstawie dyspozycji klienta nie pociąga
za sobą nabycia waloru giełdowego przez pośrednika, chociaż to pośrednik
zawarł umowę sprzedaży w stosunku zewnętrznym i uzyskał od izby świad-
czenie, które zostało wydane klientowi. Doktrynalne koncepcje „jednej
logicznej sekundy” („eine logische Sekunde”)11 oraz „własności przechodniej”
(Durchgangseigentum)12 nie wyjaśniają zatem sytuacji prawnej pośrednika gieł-
dowego jako „nabywcy” waloru na podstawie dyspozycji udzielonej przez
klienta. W szczególności, pośrednik nie znajduje się w położeniu nabywcy
waloru giełdowego (bądź ceny sprzedaży), chociaż jest uprawniony na pod-
stawie wpisu dokonanego przez izbę rozliczeniową i może rozporządzać
(nawet bez upoważnienia) walorami wpisanymi na rachunek klienta. Ewen-
tualne rozporządzenie prawem podmiotowym wpisanym na rachunek rozli-
czeniowy klienta bez dyspozycji klienta jest skuteczne, chociaż jako przejaw
niewykonania zobowiązania przez pośrednika giełdowego zasługuje na ujemną
ocenę. Jak się wydaje, sytuację prawną pośrednika tłumaczy w pewnym
stopniu ukształtowane na tle stosunków powierniczych pojęcie doktrynalne
„własności formalnej”13.

7. Zapłata ceny sprzedaży w ramach zastępstwa giełdowego

W związku z zawarciem umowy sprzedaży na giełdzie na podstawie
dyspozycji klienta wyłania się kwestia zapłaty ceny sprzedaży jako świadczenia
ekwiwalentnego. Wyżej zaprezentowany schemat przeniesienia waloru
giełdowego w ramach zastępstwa giełdowego (w stosunku wewnętrznym)
odnosi się również do trybu zapłaty ceny sprzedaży. Konstrukcja prawna gieł-
dowego cyklu rozliczeniowego walorów giełdowych oraz cyklu rozliczenio-
wego pieniężnego jest analogiczna z punktu widzenia rozporządzających

11 Por. C. P. Claussen, Bank- und Börsenrecht, München 1996, s. 413 oraz 416; D. Nowak-
-James, Der Börsenzugang für Anlager in Deutschland und Polen. Eine rechtvergleichende Untersu-
chung zum deutschen Finanzkommissiongeschäft und zum polnischen Brokerauftragsvertrag,
Frankfurt am Main 2000, s. 125.

12 Por. D. Einsele, dz. cyt., s. 12.
13 Zob. A. Szpunar, O powierniczych czynnościach prawnych, Rejent 1993, nr 11, s. 15.
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skutków umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Główna różnica pomiędzy
tymi cyklami polega na tym, że inna jest treść prawa podmiotowego wpisane-
go na rachunek rozliczeniowy walorów giełdowych oraz rachunek pieniężny.
Ze względu na wyrażenie środków pieniężnych oraz walorów giełdowych
w postaci wpisu na rachunek rozliczeniowy, zasady cyrkulacji walorów gieł-
dowych oraz środków pieniężnych w obrocie giełdowym opierają się na tych
samych założeniach. Aktualność zachowują zatem uwagi zgłoszone powyżej.

Jeżeli klient udzielił dyspozycji zbycia waloru giełdowego, to pośrednik
giełdowy powinien uznać rachunek pieniężny klienta w zakresie ceny sprze-
daży, do której pośrednik jest uprawniony jako zbywca na podstawie umowy
sprzedaży zawartej na giełdzie. Roszczenie klienta o dokonanie wpisu uzna-
niowego na rachunek rozliczeniowy pieniężny powstaje w chwili zawarcia
umowy sprzedaży na giełdzie i w tym samym momencie nadchodzi termin
jego wymagalności.

Jeżeli klient udzielił dyspozycji nabycia waloru giełdowego, to pośred-
nik giełdowy powinien obciążyć rachunek pieniężny klienta w zakresie ceny
sprzedaży14, do której zapłaty pośrednik jest zobowiązany jako nabywca na
podstawie umowy sprzedaży zawartej na giełdzie. Roszczenie klienta o do-
konanie wpisu obciążeniowego na rachunek rozliczeniowy pieniężny powstaje
w chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie i w tym samym momencie
nadchodzi termin jego wymagalności.

14 Zob. także T. Müller-Deku, Daytrading zwischen Termin- und Differenzeinwand, WM 2000,
nr 21, s. 1030.
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Niedotrzymanie umowy powoduje protest, a skutki jego
są przykre dla nie dotrzymującego umowy; najpierw się go
wpisuje na czarnej tablicy, a potem usuwa z giełdy.

F. Tomanek,
Handel towarowy i pieniężny, jego organizacja i technika,

Lwów–Warszawa 1937, s. 320.

* * *

Mediator ręczy względem wierzyciela, iż dłużnik dotrzyma
umowy, w razie przeciwnym wierzyciel ma prawo fantować
pośrednika, pośrednik zaś dopiero ma prawo użyć środków
przymusowych przeciwko wiarołomnemu dłużnikowi
(np. niewola!), aby go skłonić do dotrzymania umowy.

S. Estreicher,
Początki prawa umownego,

Rozprawy Akademii Umiejętności.
Wydział historyczno-filozoficzny. Seria II, tom XVI,

w Kraków 1902, s. 381.
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Rozdz ia ł  XXII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA
STRON UMOWY O POŚREDNICTWO GIEŁDOWE

1. Uwagi wstępne

Sytuacja prawna pośrednika giełdowego oraz jego partnera umownego
jest ukształtowana przez normy różnych gałęzi prawa, a jedno zdarzenie
prawne może wywołać rozległe konsekwencje jurydyczne. Problematyka od-
powiedzialności pośrednika giełdowego i jego klienta w sferze giełdowych
stosunków obligacyjnych zostanie zaprezentowana jedynie z punktu widze-
nia prawa cywilnego. Na szczególne uwzględnienie zasługują przy tym za-
gadnienia związane z określeniem konsekwencji niewykonania lub nienale-
żytego wykonania zobowiązania.

Przedmiotem rozważań nie stanie się zagadnienie odpowiedzialności
z tytułu czynu niedozwolonego1, a także problematyka zbiegu roszczeń z ty-
tułu niewykonania zobowiązania oraz roszczeń z tytułu dopuszczenia się czynu
niedozwolonego bądź z tytułu uzyskania wzbogacenia bez podstawy praw-
nej2. Ciekawe problemy jurydyczne pojawiają się na styku odpowiedzialności
administracyjnej i karnej oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania zobo-
wiązania. W szczególności, dopuszczenie się przez pośrednika uchybień sank-
cjonowanych z pozycji prawa administracyjnego, bądź też nawet popełnienie

1 Por. np. wyrok SN z dnia 20 maja 2005, III CK 661/04, PB 2005, nr 10, s. 27 z glosą
K. Zacharzewskiego, Prz. Sąd. 2007, nr 9, s. 130 i nast.

2 Zob. M. Pawełczyk, Cywilnoprawna odpowiedzialność subemitenta na gruncie Prawa
o publicznym obrocie papierami wartościowymi, MoP 2002, nr 20, s. 956.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l380 Umowa o pośrednictwo giełdowe

przestępstwa giełdowego może być jednocześnie przejawem niewykonania
zobowiązania wynikającego z umowy o pośrednictwo giełdowe. Charaktery-
stycznym przykładem jest uchybienie przez pośrednika giełdowego powinno-
ści zachowania dyskrecji w stosunkach giełdowych. Ujawnienie przez pośred-
nika tajemnicy giełdowej może sprowadzić na niego odpowiedzialność z tytułu
niewykonania zobowiązania, sankcję administracyjną, wymierzoną przez organ
nadzoru giełdowego oraz sankcję karną. Organ nadzoru giełdowego (KNF)
nie jest upoważniony do rozstrzygania sporów odszkodowawczych pomiędzy
pośrednikiem i klientem. Natomiast klient nie ma legitymacji czynnej w pos-
tępowaniu administracyjnym przeciwko pośrednikowi, nawet jeżeli poniósł
szkodę w wyniku niewykonania zobowiązania przez pośrednika3.

2. Podstawowe płaszczyzny odpowiedzialności pośrednika
z tytułu niewykonania zobowiązania

Ze względu na treść umowy o pośrednictwo giełdowe można wyodręb-
nić trzy główne płaszczyzny odpowiedzialności pośrednika giełdowego z ty-
tułu niewykonania zobowiązania. Podstawowe znaczenie odgrywa na pewno
niewykonanie obowiązku spełnienia głównego świadczenia oraz niewykona-
nie obowiązku dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta. Ponadto
odpowiedzialność kontraktowa pośrednika giełdowego może aktualizować
się w związku z naruszeniem innych powinności umownych, których rodowód
w głównej mierze opiera się na unormowaniach typowych umów o świad-
czenie usług.

Tendencja zmierzająca do nałożenia na pośrednika giełdowego „orygi-
nalnych” powinności kontraktowych jest uzasadniona troską o sferę interesów
prawno-gospodarczych klienta, przy czym jest to tendencja współcześnie domi-
nująca4. W piśmiennictwie utrwaliła się opinia, że niektóre obowiązki zostały
nałożone na profesjonalistę z mocy samego prawa i tylko z tego tytułu, iż
rozwija on swoją działalność w sposób zawodowy5. W wyniku tego profesjo-

3 Zob. postanowienie NSA z dnia 6 marca 1995 roku, II SA 1373/94, ONSA 1996, nr 2,
poz. 71.

4 Por. także K. Marak, K. Poroś, Ochrona konsumenta usług finansowych w świetle prawa
wspólnotowego – wybrane zagadnienia [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane
zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Warszawa 2007, s. 135 i nast.

5 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Nowe tendencje w zakresie cywilnej odpowiedzialności
zawodowej [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa
ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994, s. 186.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
lRozdział XXII. Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o pośrednictwo giełdowe 381

nalista musi je wypełniać niezależnie od tego, czy umowa została zawarta, czy
jest ona ważna, o obowiązkach tych wspomina, czy też nie wspomina6.

Analiza odpowiedzialności pośrednika jako profesjonalnego usługodawcy
wymagałaby poszerzonych rozważań, ze względu na znaczną liczbę i złożo-
ny charakter prawny powinności umownych pośrednika, łącznie kształtują-
cych treść zobowiązania względem klienta. Doktryna wiele miejsca poświęca
problematyce dyskrecji profesjonalnego usługodawcy giełdowego7, lojalności
na różnych płaszczyznach8, obowiązku troskliwego prowadzenia spraw klienta9,
kwestii konfliktu interesów10, czy też powinności związanych z udzielaniem

6 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, tamże, s. 186.
7 Zob. np. R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, Securities Industry Law, Sydney–Adelaide–

Brisbane–Canberra–Hobart–Melbourne–Perth 1993, s. 240; M. Schön, Verhaltensregeln für Wert-
papierdienstleistungunternehmen nach dem Zweiten Finanzmarktförderunggesetz. Auswirkungen auf
die Anlageberatung der Kreditinstitute, Hamburg 1997, s. 86–89; D. H. Bliesener, Aufsichtrecht-
liche Verhaltenspflichten beim Wertpapierhandel, Berlin–New York 1998, s 172; M. Bączyk,
Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989, s. 212; E. Kowalewski, Makler
ubezpieczeniowy. Broker, Bydgoszcz 1991, s. 53–54; B. Kucharski, Umowa brokerska w ubezpie-
czeniach gospodarczych, Glosa 1998, nr 5, s. 13; K. Nowak, Polski rynek kapitałowy. Instrumenty,
uczestnicy, inwestycje, Poznań 1998, s. 136–138.

8 Zob. np. J. L. Casey, Ethics in the financial marketplace, New York 1988, s. 67–74;
N. S. Poser, Broker-Dealer Law and Regulation, Boston–New York–Toronto–London 1995, s. 134
i nast.; H. Brox, Handelsrecht und Wertpapierrecht, München 2001, s. 108; J. Jakubowski, Umowa
zlecenia i umowy pokrewne w prawie prywatnym międzynarodowym, NP 1968, nr 5, s. 804;
A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973, s. 156; A. Szpunar
[w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 648;
Z. K. Nowakowski, Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego, Warszawa–Poznań 1981,
s. 254; A. Burzak, Umowa o pośrednictwo (I), PPH 1992, nr 2, s. 19; tenże, Umowa o pośred-
nictwo (II), PPH 1992, nr 3, s. 8; M. Romanowski, Charakter prawny umowy o pośrednictwo,
MoP 1997, nr 2, s. 106–107; tenże, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie
maklerskie), Warszawa 2000, s. 173; B. Kucharski, dz. cyt., s. 13; T. Wiśniewski, Umowa agen-
cyjna według kodeksu cywilnego, Warszawa 2001, s. 115; L. Ogiegło [w:] System prawa prywat-
nego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2001, s. 409; E. Rott-Pietrzyk,
Umowa agencyjna po nowelizacji (art. 758–7649 k.c.). Komentarz, Kraków 2001, s. 108;
Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2005, s. 197.

9 Zob. np. J. Becker, Das neue Wertpapierhandelgesetz, Berlin 1995, s. 110; F. A. Schäfer
[w:] Wertpapierhandelgesetz, Börsengesetz, Verkaufprospektgesetz. Kommentar, red. F. A. Schäfer
Stuttgart–Berlin–Köln 1999, s. 557–558; W. Ludwiczak, Umowa zlecenia, Poznań 1955, s. 107;
A. Kidyba rec. M. Wurm, Prokura und Handlungsvollmacht – Handelsvertreter Makler, Köln–
–Berlin–Bonn–München 1988, PiP 1991, z. 10, s. 103; M. Romanowski, Umowa o pośrednic-
two..., s. 168; tenże, Obowiązki domu maklerskiego wynikające z umowy zlecenia maklerskiego,
PPH 1996, nr 6, s. 11; A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Komentarz, Warszawa 1999, s. 535.

10 Zob. np. I. Koller, Interessenkonflikte im Kommissionsverhältnis, BB 1978, nr 35–36,
s. 1733; S. Kümpel, Die Allgemeinen Verhaltensregeln des Wertpapierhandelsgesetz, WM 1995,
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informacji11 oraz powinności natury organizacyjnej, składających się na poję-
cie „chińskich murów”12. Reguły odpowiedzialności pośrednika w związku ze
świadczeniem usług w ramach tzw. pośrednictwa internetowego są analo-
giczne, jak w odniesieniu do pośrednika, który z takich środków technicz-
nych nie korzysta przy wykonywaniu zobowiązania13.

Pośrednik na ogół nie posługuje się innymi osobami przy wykonywaniu
zobowiązania, co sprawia, że na gruncie stosunku pośredniczenia giełdowego
nie powstają problemy związane z wykładnią przepisu art. 474 k.c.,
wyłączywszy kwestię odpowiedzialności pośrednika za skutki zachowań osób

nr 16, s. 689 i nast.; tenże [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red. H. Schimansky, H.-J.
Bunte, H.-J. Lwowsky, München 1997, s. 2683; R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, dz. cyt.,
s. 226; D. H. Bliesener, dz. cyt., s. 166; F. A. Schäfer, Wertpapierhandelgesetz..., s. 358;
A. R. Henshaw, Derivatives litigation issues [w:] Derivative Investment Law, red. E. J. Swan, Lon-
don 1995, s. 158; C. J. Johnson, Jr, J. McLaughlin, Corporate Finance and the Securities Law,
New York 1997, s. 368–374; N. S. Poser, dz. cyt., s. 165; C.-W. Canaris, Handelsrecht, München
2000, s. 331.

11 Zob. np. M. Gackle, Bankers as brokers, Chicago–Cambridge 1994, s. 147–149; H. Brox,
dz. cyt., s. 186; K. J. Hopt, Handelgesetzbuch, München 2000, s. 1085; N. S. Poser, dz. cyt.,
s. 156; S. Kümpel [w:] Bankrechts – Handbuch..., 1997, s. 2699; D. M. Gienkin, Radzieckie
prawo cywilne, t. II , red. D. M. Gienkin, Warszawa 1956, s. 130; na gruncie umowy ubezpie-
czenia zob. A. Matusche, Pflichten und Haftung des Versicherungsmaklers, Karlsruhe 1993, s. 43;
w prawie polskim zob. R. Ludwicki, Niektóre problemy umowy komisu (Artykuł dyskusyjny),
Palestra 1970, nr 7, s. 28; J. Sokołowski, Ogólne warunki umów komisu i umów agencyjnych
w stosunkach związanych z handlem zagranicznym, PUG 1971, nr 4, s. 114; J. Szczerski, Kodeks
cywilny. Komentarz, Warszawa 1972, s. 1548; A. Kędzierska-Cieślak, dz. cyt., s. 164; A. Całus,
Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985, s. 219 oraz 354; A. Szpunar [w:]
System prawa cywilnego, t III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 398;
M. Nesterowicz, Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980, s. 673; W. Ludwiczak, dz. cyt.,
s. 101; G. Grzybczyk, Różne formy pośrednictwa, Rejent 1998, nr 2, s. 50; L. Ogiegło, dz. cyt.,
s. 369; Z. K. Nowakowski, dz. cyt., s. 254; E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna po nowelizacji
(art. 758–7649 k.c.). Komentarz, Kraków 2001, s. 112; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys
wykładu, Warszawa 2004, s. 437; A. G. Helbing, Informationspflichten des Maklers nach
spanischem Recht, RIW 2006, z. 12, s. 921 i nast.

12 Zob. np. M. Schön, dz. cyt., s. 86–89; D. H. Bliesener, dz. cyt., s. 172; S. Kümpel [w:]
Bankrechts – Handbuch..., s. 2688; D. Eisele [w:] Bankrechts – Handbuch, Band III, red.
H. Schimansky, H.-J. Bunte, H.-J. Lwowsky, München 2001, s. 3460–3463; N. S. Poser, dz.
cyt., s. 38–48; C. J. Johnson, Jr, J. McLaughlin, dz. cyt., s. 169–170; K. Nowak, dz. cyt., s. 136;
R. Kuciński, Przestępstwa giełdowe, Warszawa 2000, s. 292; K. Oplustil, Europejskie i polskie
regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym (cz. II), PS 2005, nr 3, s. 21;
M. Sucharski, Prawnokarna ochrona giełdowego obrotu papierami wartościowymi, Toruń 2006,
s. 201 i nast.; K. Zacharzewski, Glosa do wyroku SN z dnia 20 maja 2005, III CK 661/04,
Prz. Sąd. 2007, nr 9, s. 130.

13 G. Mai, Wertpapierhandel im Internet. Besondere Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
im Rahmen von Internet-Brokerage, CR 2002, nr 3, s. 206.
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zatrudnionych14 oraz za skutki działań agentów firmy inwestycyjnej
(art. 79 u.o.i.f.). Projekt nowelizacji z 2007 roku poszerza zakres regulacji
dokonywania czynności maklerskich przez osoby trzecie (art. 81a i nast.), przy
czym nie dopuszcza możliwości wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzial-
ności firmy inwestycyjnej oraz osoby trzeciej za szkody wyrządzone klientom
(art. 81c). Dłużnik odpowiada za następstwa niezachowania podwyższonej
staranności również przez osoby, którymi posłużył się przy wykonywaniu zo-
bowiązania15.

Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez
pośrednika giełdowego zostaną przedstawione z punktu widzenia przesłanek
powstania długu odszkodowawczego oraz sposobu naprawienia szkody. Należy
podzielić pogląd doktrynalny, który wśród przesłanek odpowiedzialności na
wyeksponowanym miejscu stawia istnienie ważnego zobowiązania. Uchybie-
nie dłużnika polega na uchybieniu powinności umownej, wynikającej z waż-
nego zobowiązania16. W związku z tym warto zaprezentować katalog zdarzeń,
które stanowią przejaw niewykonania lub nienależytego wykonania zobowią-
zania przez pośrednika giełdowego w zakresie obowiązku spełnienia głównego
świadczenia oraz obowiązku dokonywania wpisu na rachunek rozliczeniowy
klienta. Poszerzone rozważania na ten temat mają na celu usystematyzowanie
licznych przykładów bezprawnych zachowań pośrednika giełdowego.

Przejawy bezprawnego działania pośrednika giełdowego zostaną zakwa-
lifikowane jako niewykonanie zobowiązania. Rozróżnienie między niewyko-
naniem i nienależytym wykonaniem zobowiązania, co do samej zasady, nie
jest ostre, co wyklucza podział dychotomiczny między obu zjawiskami17. Skutki
prawne niewykonania zobowiązania oraz nienależytego wykonania są bardzo
do siebie zbliżone18. Rozgraniczenie pojęcia „niewykonanie zobowiązania” oraz

14 Zob. M. Romanowski, Szkoda jako przesłanka odpowiedzialności kontraktowej domu
maklerskiego, Monitor Prawniczy 1998, nr 7, s. 261; tenże, Odpowiedzialność kontraktowa domu
maklerskiego z tytułu umowy o pośrednictwo giełdowe, Glosa 1998, nr 12, s. 3; tenże, Umowa
o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie), Warszawa 2000, s. 170. Na tle pośred-
nictwa ubezpieczeniowego E. Kowalewski, dz. cyt., s. 23.

15 J. Dąbrowa [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–
–Gdańsk–Łódź 1981, s. 775. Zob. także M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, s. 802.

16 Por. W. J. Katner, Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów w obrocie gospodarczym
[w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001, s. 245.

17 E. Łętowska, Glosa do uchwały SN z dnia 15 lutego 2002 roku, III CZP 86/01, MoP
2002, nr 14, s. 666.

18 J. Dąbrowa, dz. cyt., s. 765; W. J. Katner, dz. cyt., s. 253.
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„nienależyte wykonanie zobowiązania” nie należy do dziedzin bezspornych
w doktrynie19 i w judykaturze20. Niewykonanie zobowiązania przez pośredni-
ka giełdowego stanowi tzw. pozytywne naruszenie umowy (positive Vertrags-
verletzungen)21 albo uchybienie co do terminu spełnienia świadczenia.

Problematyka winy oraz związku przyczynowego nie będzie przedmio-
tem wyodrębnionych rozważań. W prezentowanym zakresie nie wyłaniają się
zasadnicze różnice w porównaniu z ogólnymi regułami dochodzenia napra-
wienia szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania22. Ocena stopnia za-
winienia powinna uwzględniać podwyższoną miarę staranności przy wyko-
nywaniu zobowiązania przez profesjonalistę, w tym także przez pośrednika
giełdowego23. W tym zakresie nasuwa się wiele interesujących wniosków,
zwłaszcza ze względu na aktualne tendencje doktrynalne prowadzące do
poszerzenia granic odpowiedzialności pośrednika giełdowego, co jednak
wymagałoby odrębnych uwag.

Miara staranności przy wykonywaniu zobowiązania nie ma związku
z zaufaniem publicznym pokładanym w pośrednikach giełdowych. Postulo-
wane traktowanie pośredników jako podmiotów zaufania publicznego24 wiąże
się raczej z ukształtowaniem pozytywnego wizerunku pośredników giełdo-
wych w odbiorze publiczności. Każdy wierzyciel spodziewa się tego, że dłuż-
nik wykona zobowiązanie, stąd wzmożony poziom zaufania do dłużnika nie
podwyższa miary staranności przy wykonywaniu zobowiązań. Upada zatem
teza o wyeksponowanym, założonym a priori publicznym zaufaniu do
pośredników giełdowych. W prawie polskim nie jest znana podwyższona
staranność zawodowa, lecz tylko staranność należyta (art. 355 § 1 k.c.) oraz
staranność zawodowa (§ 2). Wysuwane względem pewnych podmiotów pro-
fesjonalnych (np. bank, pośrednik giełdowy) postulaty podwyższonej miary

19 Zob. J. Dąbrowa, dz. cyt., s. 765; T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie
zobowiązania, Warszawa 1982, s. 112 i nast.; W. J. Katner, dz. cyt., s. 253.

20 Zob. uchwała SN z dnia 15 lutego 2002 roku, III CZP 86/10, OSNC 2002, z. 11, poz. 132.
21 Na temat tego pojęcia zob. np. J. Dąbrowa, dz. cyt., s. 763; G. Domański, Z problematyki

podstawowych założeń odpowiedzialności cywilnej dłużnika (art. 471 k.c.), RPEiS 1973, z. 2, s. 130.
22 Por. także T. Sójka, Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności spółki pu-

blicznej za naruszenie obowiązków informacyjnych, RPEiS 2007, z. 2, s. 109 i nast.
23 Zob. np. F. A. Schäfer, Materielle Aspekte der EG-Richtlinie über Wertpapierdienstleistun-

gen, Die Aktiegesellschaft 1993, nr 9, s. 390; tenże [w:] Wertpapierhandelgesetz..., s. 355;
H. Paluszkiewicz, Uwarunkowania prawne działalności maklerów obrotu towarowego – rozważa-
nia de lege lata [w:] Kompendium wiedzy na temat tworzenia się rynków terminowych w Polsce,
Poznań 1997, s. 22. Por. także M. Sośniak, Elementy zawodowe w odpowiedzialności odszkodo-
wawczej, Palestra 1964, nr 9, s. 4 i nast.

24 Por. np. M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 166.
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staranności zawodowej nakierowane są raczej na poszerzenie (nawet
znaczące) katalogu stanów faktycznych aktualizujących odpowiedzialność
(np. w zakresie przedkontraktowym culpa in contrahendo) bądź ograniczają
możliwość ekskulpowania się (np. przez obniżenie stopnia zawinienia,
wystarczającego do przypisania odpowiedzialności bądź przez wyłączenie
przesłanek egzoneracyjnych), nie czyniąc zmian w samej konstrukcji
staranności zawodowej.

Dłużnik może wyłączyć swoją odpowiedzialność nawet w znacznym
zakresie. Umowne modyfikacje reguł odpowiedzialności kontraktowej
pośrednika giełdowego są dopuszczalne w granicach określonych w przepi-
sie art. 473 § 2 k.c. Praktyka obrotu prawnego negatywnie weryfikuje próby
przerzucenia ryzyka kontraktowego przez pośrednika na klienta. Zestawienie
klauzul abuzywnych spotykanych w regulaminach świadczenia usług pośred-
niczenia giełdowego obejmuje m.in. kwotowe ograniczenia odpowiedzial-
ności odszkodowawczej, wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe
z przyczyn technicznych, czy też za szkody związane z wykorzystaniem
przez osoby nieuprawnione indywidualnych zabezpieczeń klienta (np. hasło,
karta)25.

Jak się wydaje, umowne ograniczenie odpowiedzialności pośrednika
giełdowego nie może skurczyć jego odpowiedzialności wyłącznie do przypad-
ków umyślnego wyrządzenia szkody. Należy przyłączyć się do poglądu
zgłoszonego na tle pośrednictwa ubezpieczeniowego, że w odniesieniu do
podstawowych obowiązków brokerskich niemożliwe jest nawet wyłączenie
odpowiedzialności za zwykłe niedbalstwo, nie mówiąc o niedbalstwie
rażącym26. Zgodnie z tym założeniem pośrednik nie odpowiada jedynie za
przypadek oraz w związku z siłą wyższą, a umowne ograniczenie odpowie-
dzialności pośrednika należy traktować jako nieskuteczne, ze względu na
ograniczenia przewidziane w przepisie art. 3531 k.c.27. Jak się wydaje,
wskazana prawidłowość powinna znajdować zastosowanie także na gruncie
pośrednictwa giełdowego. W doktrynie przyjmuje się, że przyjmujący zlecenie
odpowiada za szkodę wynikłą nawet z winy nieumyślnej28.

25 Zob. standard wzorców umownych stosowanych w domach maklerskich, przyjęty uchwałą
71/IV Zarządu Izby Domów Maklerskich w dniu 13 lipca 2006 roku, opracowany wraz
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

26 B. Kucharski, dz. cyt., s. 12.
27 Por. B. Kucharski, dz. cyt., s 12.
28 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, dz. cyt., s. 160.
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3. Niewykonanie zobowiązania
w zakresie obowiązku spełnienia głównego świadczenia

A. Niewykonanie dyspozycji klienta

Typowe przypadki niewykonania zobowiązania przez pośrednika
giełdowego wiążą się z niewykonaniem dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie udzielonej przez klienta. Ze względu na wyżej scharakteryzowane
podstawowe funkcje jurydyczne dyspozycji29 można wyodrębnić cztery grupy
zdarzeń, które stanowią źródło ewentualnej szkody w majątku klienta30.

Pierwsza grupa naruszeń powinności kontraktowych odnosi się do zobo-
wiązującej funkcji dyspozycji klienta. Pośrednik narusza zobowiązanie w ten
sposób, że nie spełnia świadczenia na podstawie wezwania klienta. W wyni-
ku tego oświadczenie woli klienta nie bierze udziału w określeniu kursu
giełdowego i nie zostaje osiągnięty prawno-gospodarczy cel umowy o pośred-
nictwo giełdowe.

Można wyodrębnić pięć przypadków konkretnego działania bezprawnego
pośrednika w prezentowanym zakresie, a mianowicie – nieprzyjęcie od klien-
ta prawidłowo udzielonej dyspozycji31 (także w związku z wykorzystywaniem
nowoczesnych urządzeń technicznych32), przyjęcie dyspozycji i nienadanie jej
dalszego biegu (opóźnienie kwalifikowane według przepisu art. 476 k.c.)33,
przyjęcie dyspozycji i nadanie jej dalszego biegu z opóźnieniem (opóźnienie
kwalifikowane według przepisu art. 476 k.c.)34, przyjęcie dyspozycji i nada-
nie jej dalszego biegu przedterminowo oraz przyjęcie dyspozycji i nadanie
jej dalszego biegu pomimo tego, że nie ziściły się określone przez klienta
przesłanki.

29 Zob. rozdział X.
30 Zob. ogólnie J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006,

s. 251.
31 „Wadliwe przyjęcie przez maklera dyspozycji klienta” według M. Romanowskiego

(Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 3).
32 Szerzej zob. G. Mai, dz. cyt., s. 206.
33 „Zaniechanie podjęcia czynności prawnych zmierzających do realizacji złożonego przez

inwestora zlecenia” według M. Romanowskiego (Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 3).
34 „Zwłoka w wykonaniu zlecenia sprzedaży papierów wartościowych” według A. Chłopec-

kiego (Usługi maklerskie w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 1995, s. 64);
„opóźnienie w realizacji dyspozycji klienta” według L. Sobolewskiego ([w:] Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999, s. 989). Zob. także M. Roma-
nowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 4 i nast.
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Druga grupa naruszeń powinności kontraktowych odnosi się do upo-
ważniającej funkcji dyspozycji klienta. Pośrednik upoważniony do działania
dla klienta doprowadza wprawdzie do niepodzielnego spełnienia świadcze-
nia, ale czyni to w taki sposób, że nie przysługuje jemu roszczenie wobec
klienta o zwolnienie z zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie klientowi
przysługuje zarzut odmowy przyjęcia korzyści uzyskanej przez pośrednika
w stosunku zewnętrznym.

Można wyodrębnić trzy przypadki konkretnego działania bezprawnego
pośrednika w prezentowanym zakresie, a mianowicie – złożenie (albo przy-
jęcie) w obrocie giełdowym oferty opiewającej na inny walor giełdowy albo
w innej ilości, albo po innym kursie, niż określony w dyspozycji klienta.
W wyniku tego działanie pośrednika prowadzi do zawarcia umowy sprze-
daży na giełdzie o innej treści, niż treść określona w dyspozycji klienta.
Nie dochodzi więc do skutku umowa zobowiązująca do przeniesienia waloru
giełdowego pomiędzy pośrednikiem a klientem w ramach zastępstwa gieł-
dowego (w stosunku wewnętrznym), ze względu na przekroczenie granic
upoważnienia.

Trzecia grupa naruszeń powinności kontraktowych odnosi się do roz-
porządzającej funkcji dyspozycji klienta. Pośrednik doprowadza do niepo-
dzielnego spełnienia świadczenia w granicach upoważnienia, jednakże
o niewykonaniu zobowiązania decydują nieprawidłowości w fazie ustana-
wiania przez pośrednika ograniczenia dokonywania przez klienta oznaczo-
nych rozporządzeń.

Można wyodrębnić trzy przypadki konkretnego działania bezprawnego
pośrednika w prezentowanym zakresie, a mianowicie – nieustanowienie umow-
nego ograniczenia dokonywania przez klienta oznaczonych rozporządzeń,
ustanowienie umownego ograniczenia dokonywania oznaczonych rozporządzeń
w zakresie mniejszym, niż wymagane do złożenia (przyjęcia) oferty zawarcia
umowy sprzedaży na giełdzie oraz ustanowienie umownego ograniczenia
dokonywania oznaczonych rozporządzeń w zakresie większym, niż wystarcza-
jące do złożenia (przyjęcia) oferty zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie.

Konsekwencje prezentowanych uchybień kontraktowych wywierają
wpływ na prawidłowe wykonanie zobowiązania w zakresie obowiązku
spełnienia głównego świadczenia. Najczęściej bowiem dojdzie do tego, że
pośrednik nie spełni głównego świadczenia, kierując się przeświadczeniem
o braku uprawnienia do rozporządzania składnikami majątku klienta35 albo

35 „Zlecenie nie zostaje zrealizowane, gdyż dom maklerski stwierdził brak wymaganego
pokrycia” według M. Romanowskiego (Szkoda jako przesłanka..., s. 259).
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też spełni świadczenie w taki sposób, że nie wykona zobowiązania z uwagi
na niewykonanie dyspozycji klienta w zakresie upoważniającym (np. pośred-
nik nabędzie dla klienta mniejszą ilość walorów w przeświadczeniu, że klient
nie udzielił pokrycia na całość). Konsekwencją prezentowanych uchybień może
być również bezzasadna odmowa wydania klientowi korzyści uzyskanej w sto-
sunku zewnętrznym, z uwagi na rzekomy niedostatek pokrycia w wymaga-
nej wysokości.

Czwarta grupa naruszeń powinności kontraktowych obejmuje zdarze-
nia, które pociągają za sobą niewykonanie zobowiązania przez pośrednika
giełdowego, chociaż nie stanowią bezpośredniego przejawu naruszenia dys-
pozycji klienta. Wspólną cechą omawianych przypadków jest uchybienie innym
powinnościom spoczywającym na dłużniku, zobowiązanym na podstawie
umowy o świadczenie usług, przy czym w konsekwencji niewykonania tych
obowiązków pośrednik giełdowy nie może należycie wywiązać się z obowiązku
spełnienia głównego świadczenia.

Przykładem tego rodzaju naruszeń jest nieprawidłowe zinterpretowanie
dyspozycji klienta udzielonej w sposób niejednoznaczny36, niepoinformowanie
klienta o wadliwie udzielonej dyspozycji, nadanie biegu dyspozycji zawiera-
jącej błędy37, a także niepoinformowanie o rozmiarze pokrycia aktualnie do-
stępnego dla klienta. Pośrednik powinien również poinformować klienta o nie-
możności przyjęcia dyspozycji od klienta albo niemożności nadania jej dal-
szego biegu (np. z uwagi na przejściowe zawieszenie handlu giełdowego).
Pośrednik powinien udzielić informacji niezwłocznie po odebraniu oświad-
czenia woli klienta, bez względu na to, czy można jemu przypisać odpowie-
dzialność za wystąpienie utrudnień uniemożliwiających należyte spełnienie
świadczenia. W doktrynie trafnie wskazuje się na inne jeszcze przejawy
naruszeń, które można zaliczyć do omawianej grupy38.

B. Wykorzystanie składników majątku klienta bez upoważnienia

Charakterystyczne problemy jurydyczne wiążą się z wykorzystaniem
przez pośrednika składników majątku klienta bez stosownego tytułu prawnego.
W świetle poglądów doktrynalnych omawiany przejaw niewykonania
zobowiązania wyłania się na tle zlecenia, które nigdy nie zostało przez klienta

36 Por. M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 168.
37 Por. wyrok SN z dnia 19 marca 2004 roku, IV CK 158/03, OSNC 2005, z. 3, poz. 54.
38 Zob. M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 3.
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złożone, a zostało wykonane przez biuro maklerskie39. W innym ujęciu cho-
dzi tu o realizację transakcji giełdowej przez dom maklerski mimo braku
zlecenia inwestora40. Klient z reguły dowiaduje się o wykorzystaniu składni-
ków swojego majątku w znacznym oddaleniu czasowym od chwili dokona-
nego naruszenia, np. w związku z zakończeniem stosunku prawnego. Oma-
wiany przypadek pojawia się w praktyce obrotu prawnego41 i w wypowie-
dziach judykatury42.

Z punktu widzenia elementów konstrukcji prawnej dyspozycji klienta
prezentowany przypadek niewykonania zobowiązania przez pośrednika gieł-
dowego stanowi jednoczesne naruszenie wszystkich zasadniczych funkcji
dyspozycji. Pośrednik rozporządza składnikami majątku klienta bez wezwa-
nia do spełnienia świadczenia, bez upoważnienia udzielonego przez klienta
oraz bez upoważnienia z innego źródła, przy czym klient nie ustanowił
umownego ograniczenia dokonywania oznaczonych rozporządzeń składnikami
swego majątku (np. w ramach ustanowienia zabezpieczenia na korzyść osoby
trzeciej). Omawiany przejaw niewykonania zobowiązania można określać
mianem przywłaszczenia prawa podmiotowego43.

W doktrynie wyrażono zapatrywanie, iż w sytuacji, w której pośrednik
dokonywa czynności bez dyspozycji klienta, występują podstawy zastosowa-
nia przepisów o prowadzeniu cudzej sprawy bez zlecenia44. Jednakże pre-
zentowany pogląd nie zasługuje na aprobatę. Pośrednik, który wykorzystuje
składniki majątku klienta bez wezwania oraz bez upoważnienia, nie prowa-
dzi bowiem cudzej sprawy. Przesłanką zastosowania konstrukcji negotiorum
gestio jest wola prowadzenia cudzej sprawy45, a ten element nie występuje,
jeżeli pośrednik dokonywa czynności bez dyspozycji klienta. Omawiana sytu-
acja jest uregulowana w przepisie art. 741 k.c., a oprócz tego wypełnia

39 A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 69.
40 M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 4.
41 Prezentowany stan faktyczny zainteresował nawet prasę codzienną, z uwagi na wyrafi-

nowany sposób działania pracowników przedsiębiorstwa maklerskiego oraz znaczny rozmiar
uszczupleń. Zob. M. Jaremko, T. Kucharski, Jak maklerzy inwestorów wykiwali, GW nr 237
z dnia 10 października 2000 roku, s. 32.

42 Zob. wyrok SN z dnia 20 maja 2005, III CK 661/04, PB 2005, nr 10, s. 27 z glosą
K. Zacharzewskiego, Prz. Sąd. 2007, nr 9, s. 130.

43 Por. J. Kuropatwiński, Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym,
Bydgoszcz 2006, s. 71.

44 A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 71.
45 Szerzej P. Drapała, Wola prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia jako przesłanka negotio-

rum gestio, PiP 2006, z. 8, s. 93 i nast.
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znamiona niektórych przestępstw przeciwko mieniu, penalizowanych przez
przepisy kodeksu karnego46.

Jak się wydaje, czynnikiem decydującym o kwalifikacji omawianego
przejawu niewykonania zobowiązania jako negotiorum gestio jest niezwłoczne
powiadomienie klienta o dokonaniu czynności bez dyspozycji albo brak ta-
kiego powiadomienia47. Judykatura common law również kwalifikuje skutki
samodzielnego dokonania czynności jako ewentualny przejaw niewykonania
zobowiązania przez pośrednika giełdowego z punktu widzenia wymogu udzie-
lenia klientowi informacji o podjęciu czynności wbrew dyspozycji48. Rozwa-
żaną postać uchybienia kontraktowego należy zatem rozpatrywać z dwóch
punktów widzenia.

W pierwszej sytuacji pośrednik wykorzystuje składniki majątku klienta
bez upoważnienia i nie udziela klientowi informacji o zaistniałym zdarzeniu,
co powinno odbyć się niezwłocznie, aby można było rozstrzygnąć pytanie,
czy pośrednik dokonał czynność dla klienta. Jeżeli pośrednik nie poinformuje
klienta niezwłocznie, to z pewnością nie może bronić się przed klientem
twierdząc, że to dla niego podjął działanie bez wezwania.

Natomiast w drugiej sytuacji pośrednik dokonywa czynność bez wezwa-
nia do spełnienia świadczenia i bez upoważnienia, jednakże niezwłocznie
informuje klienta o dokonanej czynności. Udzielenie informacji może być
uważane za przejaw woli prowadzenia cudzej sprawy. Jak się wydaje, infor-
mację o dokonaniu czynności bez dyspozycji można również traktować jako
przedstawienie dokonanej czynności do potwierdzenia. Na tej podstawie
można przyjąć, że pośrednik działa dla klienta pomimo dokonania czynności
bez wezwania. Pośrednik działa jednak samodzielnie, czyli dopuszcza się
naruszenia umowy o pośrednictwo giełdowe. Na ocenę prezentowanego przy-
padku nie ma wpływu przekonanie pośrednika co do tego, że działa w zgo-
dzie ze znanym interesem klienta, który jednak dyspozycji nie udzielił.

Ocena jurydyczna czynności dokonywanych przez pośrednika samodziel-
nie powinna dodatkowo uwzględniać fakt, czy czynność prawna klienta (dys-
pozycja) została dokonana skutecznie, w sposób pociągający za sobą konse-
kwencje jurydyczne. Działanie pośrednika, które może być ocenione jako

46 Zob. przepis art. 284 k.k. W przypadku znacznego rozmiaru szkody przepis art. 296
§ 1 k.k.. Zob. także J. Skorupka, Zagadnienie komplementarności karnoprawnej i cywilnoprawnej
ochrony wierzycieli, PiP 2001, z. 8, s. 73.

47 Por. także A. Chłopecki na tle prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia (Usługi makler-
skie..., s. 71).

48 Zob. N. S. Poser, dz. cyt., s. 332.
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wykonanie albo niewykonanie zobowiązania, pojawia się między innymi na
tle wątpliwości w zakresie skutecznego udzielenia dyspozycji przez klienta.
Pośrednik dokonywa czynności w przeświadczeniu co do tego, że klient
udzielił dyspozycji i wezwał pośrednika do spełnienia świadczenia, chociaż
z punktu widzenia klienta nie doszło do złożenia dyspozycji w pełni
skutecznie. Tego typu wątpliwości mogą pojawiać się na przykład na tle
oświadczenia woli klienta, któremu pośrednik nie może nadać dalszego bie-
gu ze względu na określone braki49, bądź w związku z dyspozycją skutecznie
odwołaną, czego pośrednik nie wziął pod uwagę50, bądź dyspozycją udzie-
loną przez osobę nieuprawnioną51.

Jeżeli okaże się, że dyspozycja została udzielona skutecznie, to pro-
blem niewykonania zobowiązania nie pojawia się, ponieważ pośrednik doko-
nywa czynności zgodnie z treścią zobowiązania. Jeżeli natomiast dyspozycja
nie została udzielona ze skutkiem dla klienta, to pośrednik dopuszcza się
naruszenia umowy o pośrednictwo giełdowe, ze względu na samodzielne (bez
upoważnienia) dokonanie czynności dla klienta. W razie wątpliwości co do
skuteczności dyspozycji klienta, pośrednik powinien powstrzymać się z doko-
naniem czynności z wykorzystaniem składników majątku klienta.

4. Niewykonanie zobowiązania
w zakresie obowiązku dokonania wpisu
na rachunek rozliczeniowy klienta

A. Nieprawidłowy wpis na rachunek rozliczeniowy klienta

Pośrednik giełdowy wykonuje obowiązek dokonania wpisu na rachu-
nek rozliczeniowy klienta przez czynienie. Niewykonanie obowiązku dokona-
nia wpisu na rachunek klienta polega na zaniechaniu pośrednika albo na
opóźnieniu w zakresie dokonania wpisu prawidłowego (obciążeniowego bądź
uznaniowego). Niewykonanie obowiązku dokonania wpisu na rachunek roz-
liczeniowy klienta wiąże się z brakiem wpisu, z wpisem przedwczesnym albo

49 Na przykład udzielenie dyspozycji bez zachowania zastrzeżonej formy o czym klient wie,
wie również pośrednik, ale pomimo to adresuje dyspozycję do obrotu giełdowego.

50 Zob. nt. „anulowanej” dyspozycji A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 69; M. Romanowski,
Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 3.

51 Na przykład pełnomocnika klienta z przekroczeniem granic umocowania, o czym
pośrednik powinien był wiedzieć. Zob. wyrok SN z dnia 20 lutego 2003 roku, I CKN 21/01,
z glosą K. Zacharzewskiego, Prz. Sąd. 2004, nr 10, s. 109.
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opóźnionym, bądź też z wpisem innej treści, a także z brakiem wpisu kory-
gującego (storno), opóźnieniem bądź też innym zakresem treściowym wpisu
korygującego. Należyte wykonanie zobowiązania w zakresie obowiązku
dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta wymaga zgodności treści
wpisu oraz podstawy dokonania wpisu. Z tego względu należy wyodrębnić
przejaw naruszenia zobowiązania, który polega na dokonaniu wpisu na
rachunek bez wymaganej podstawy. Samodzielnym przejawem niewykonania
zobowiązania przez pośrednika giełdowego jest zatem również dokonanie
wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta bez upoważnienia wynikającego
z dyspozycji klienta albo z innego źródła.

B. Wpis nieprawidłowy w związku z udzieleniem dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie

Należy wyodrębnić grupę zdarzeń, które stanowią naruszenie zobowią-
zania pośredniczenia giełdowego w zakresie obowiązku dokonywania wpisu
na rachunek klienta w sytuacji, gdy obowiązek dokonania wpisu wynika z dys-
pozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Klient w ramach dyspozycji
upoważnia pośrednika do rozporządzenia składnikami swego majątku, przy
czym upoważnienie wynikające z dyspozycji stanowi jednocześnie przesłankę
przeniesienia waloru giełdowego w ramach zastępstwa giełdowego (w sto-
sunku wewnętrznym). Na tej podstawie można wyodrębnić trzy kategorie
zdarzeń, które stanowią niewykonanie zobowiązania, jeżeli obowiązek doko-
nania wpisu na rachunek wynika z dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie.

Po pierwsze, w efekcie udzielenia dyspozycji przez klienta pośrednik
powinien ustanowić tzw. blokadę pokrycia, jako zabezpieczenie roszczenia
względem klienta po zawarciu umowy sprzedaży w stosunku zewnętrznym.
Uchybienie kontraktowe pośrednika w omawianej sytuacji polega na tym, że
pośrednik narusza obowiązek ustanowienia zabezpieczenia swojego roszczenia
względem klienta o udzielenie pokrycia, w drodze dokonania wpisu niezbęd-
nego do ustanowienia tzw. blokady pokrycia we właściwym czasie i w wyma-
ganej wysokości albo niezbędnego do udzielenia klientowi kredytu
rozliczeniowego, zgodnie z treścią umowy pomiędzy pośrednikiem i klientem.

Po drugie, niewykonanie zobowiązania przez pośrednika giełdowego
odnosi się do obowiązku wydania klientowi korzyści uzyskanej w stosunku
zewnętrznym. W efekcie uchybienia obowiązkowi dokonania wpisu na
rachunek rozliczeniowy klienta w majątku klienta nie dochodzi do zmiany
uzasadnionej przez podstawę dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy,
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tj. przez umowę zobowiązującą do przeniesienia waloru giełdowego. Mają-
tek klienta nie ulega więc pomniejszeniu (brak rozporządzenia) bądź nie
powiększa się (brak przysporzenia), zgodnie z treścią umowy zobowiązującej
do przeniesienia waloru giełdowego w stosunku wewnętrznym. W konsek-
wencji prezentowanego przejawu niewykonania zobowiązania klient nie traci
(nie nabywa) waloru giełdowego albo ceny sprzedaży, chociaż ziściły się prze-
słanki przeniesienia waloru giełdowego w stosunku wewnętrznym. Prezento-
wany przejaw niewykonania zobowiązania może – oczywiście – polegać rów-
nież na tym, że klient nie traci (nie nabywa) ceny sprzedaży.

Trzecim przejawem niewykonania zobowiązania przez pośrednika gieł-
dowego jest niewykonanie obowiązku ściągnięcia prowizji z rachunku pie-
niężnego klienta52. Przedstawiony przypadek należy zakwalifikować do grupy
zdarzeń stanowiących niewykonanie zobowiązania ze względu na to, że
pośrednik giełdowy jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do ściągnię-
cia prowizji z rachunku klienta po zawarciu umowy sprzedaży na giełdzie na
podstawie jego dyspozycji. Roszczenie pośrednika względem klienta o zapłatę
wynagrodzenia aktualizuje się w wyniku należytego wykonania zobowiązania.
Jednakże klient nie ma wpływu na wykonanie obowiązku zapłaty prowizji
(w granicach salda rachunku pieniężnego), ponieważ nie prowadzi swego
rachunku rozliczeniowego.

C. Wpis nieprawidłowy na tle innych dyspozycji klienta

Należy wyodrębnić grupę zdarzeń, które stanowią naruszenie zobo-
wiązania pośredniczenia giełdowego w zakresie obowiązku dokonywania
wpisu na rachunek klienta w sytuacji, gdy obowiązek dokonania wpisu wy-
nika z innych dyspozycji klienta, niż dyspozycja zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie.

Odpowiedzialność pośrednika giełdowego może aktualizować się w związ-
ku z niewykonaniem dyspozycji przelewu środków pieniężnych bądź wpłaty
(wypłaty) gotówkowej53, niewykonaniem dyspozycji przeniesienia składników
majątku klienta z innego rachunku albo na inny rachunek54, czy też jako następ-
stwo dyspozycji ustanowienia bądź zwolnienia zabezpieczenia wierzytelności
osoby trzeciej względem klienta (np. zastaw na walorach giełdowych klienta,

52 Zob. także A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 80.
53 Zob. stan faktyczny wyroku SN z dnia 20 lutego 2003 roku, I CKN 21/01, z glosą

K. Zacharzewskiego, Prz. Sąd. 2004, nr 10, s. 109.
54 Zob. M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 3.
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blokada rachunku55), a także w związku z wystawieniem świadectwa depozy-
towego (na różne potrzeby)56. Uszczerbek klienta związany z dokonaniem nie-
prawidłowego wpisu ustanawiającego albo zwalniającego zabezpieczenie obej-
muje między innymi konsekwencje dochodzenia roszczeń przez beneficjenta
zabezpieczenia, który nie uzyskał zaspokojenia ze składników majątku klienta
wpisanych albo nie wpisanych na jego rachunek i w wyniku tego zaspokoił się
z innych składników majątku klienta (np. z wynagrodzenia).

Niewykonanie zobowiązania w zakresie ustanowienia albo zwolnienia
zabezpieczenia może spowodować odpowiedzialność pośrednika także wobec
beneficjenta zabezpieczenia (z tytułu dopuszczenia się czynu niedozwolonego).
Niewykonanie obowiązku dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta
ma ten skutek, że wierzytelność osoby trzeciej względem klienta nie uzyskuje
zabezpieczenia. Na tle analogicznego stanu faktycznego, z udziałem insty-
tucji bankowej zobowiązanej do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności
osoby trzeciej względem klienta (posiadacza rachunku), stanowisko sformu-
łował Sąd Najwyższy57. W uzasadnieniu wyroku zwrócono uwagę na wymóg
staranności banku, jako dłużnika zobowiązanego do ustanowienia zabezpie-
czenia wierzytelności osoby trzeciej na składnikach majątku wierzyciela
stosunku rachunku (zastawcy).

D. Niewykonanie obowiązku dokonania wpisu na rachunek
na podstawie upoważnienia z innego źródła

Należy wyodrębnić grupę naruszeń powinności kontraktowych, która
obejmuje przypadki niewykonania zobowiązania w sytuacji, gdy klient dys-
pozycji nie udzielił, jednakże pośrednikowi przysługuje z innego źródła upo-
ważnienie do dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta. Z uwagi
na podstawę upoważnienia do dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy
klienta omawiana grupa naruszeń powinności kontraktowych obejmuje zróż-
nicowane przypadki.

Odpowiedzialność pośrednika z tytułu niewykonania zobowiązania
względem klienta może wiązać się z niewykonaniem obowiązku zapłaty dy-
widendy przez spółkę akcyjną albo niewykonaniem obowiązku dopisania

55 Szerzej K. Włodarska, Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia
wierzytelności, Kraków 2005, s. 37 i nast. oraz s. 90.

56 Por. P. Sokal, Wykonywanie praw korporacyjnych oraz dematerializacja akcji w spółce
publicznej, Pr. Sp. 2007, nr 3, s. 43.

57 Wyrok SN z dnia 12 grudnia 1997 roku, II CKN 509/97, OSNC 1998, nr 6, poz. 104.
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odsetek do obligacji. Niewykonanie zobowiązania przez pośrednika może
wyłonić się w związku z ustanowieniem (zwolnieniem) zabezpieczenia bez
dyspozycji klienta na swoją korzyść albo na korzyść osoby trzeciej (np. w po-
stępowaniu skarbowym przeciwko klientowi). Niewykonanie obowiązku
dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta może wystąpić także na
tle stanów faktycznych, związanych z wejściem spadkobierców w stosunek
pośredniczenia giełdowego. W tym przypadku pośrednik może ponosić odpo-
wiedzialność wobec sukcesorów klienta (spadkodawcy). Do omawianej grupy
naruszeń zobowiązania należy zaliczyć również uchybienia w zakresie
wpisów, które mają zostać dokonane w związku z otwarciem likwidacji po-
średnika albo ogłoszeniem upadłości, z czym wiąże się przeniesienie składni-
ków majątku klienta do innego domu maklerskiego na podstawie przepisów
art. 89 ust. 4 u.o.i.f. (dawniej art. 46 ust. 4 p.o.p.w.) oraz art. 44 ust. 4 u.g.t.
Do prezentowanej grupy zdarzeń wyrządzających szkodę należy zakwalifiko-
wać także uchybienia pośrednika, związane z niewykonaniem obowiązku
zamknięcia rachunku rozliczeniowego po wygaśnięciu umowy o pośrednictwo
giełdowe. Z niewykonaniem zobowiązania przez pośrednika giełdowego
można spotkać się także w sytuacji, gdy obowiązek dokonania wpisu na
rachunek klienta stanowi sposób naprawienia szkody wyrządzonej klientowi
(niewykonanie zobowiązania odszkodowawczego)58.

E. Dokonanie wpisu na rachunek klienta bez upoważnienia

Należy wyodrębnić przypadek niewykonania zobowiązania, który spro-
wadza się do tego, że pośrednik dokonywa wpis na rachunek rozliczeniowy
klienta, chociaż klient nie udzielił dyspozycji, przy czym pośrednikowi nie
przysługuje upoważnienie do dokonania wpisu na innej podstawie. Prezento-
wane uchybienie kontraktowe polega na samodzielnym dokonaniu wpisu
na rachunek rozliczeniowy klienta i prowadzi do zmiany w jego majątku.
Niewykonanie zobowiązania przez pośrednika może wiązać się z nieuzasad-
nionym dokonaniem wpisu obciążeniowego bądź wpisu uznaniowego.
W wyniku tego powstaje rozbieżność w zakresie dokonanych wpisów oraz
podstaw dokonanych wpisów, co jest uznawane za niekorzystne zjawisko
w obrocie giełdowym, nie tylko w zakresie obrotu udziałowymi papierami
wartościowymi59. W piśmiennictwie zwrócono uwagę na to, że dokonanie
zapisów księgowych, bez istnienia podstawy prawnej tych zapisów, nie

58 Por. jednak przepis art. 2 ust. 3 u.o.i.f. w brzmieniu projektu nowelizacji z 2007 roku.
59 Por. A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 77.
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stanowi wystarczającej przesłanki przeniesienia praw, a zapis dokonany poza
rzeczywistą transakcją jest zapisem „pustym” i jako taki nie powinien wywo-
ływać skutków prawnych60. Z bezpodstawnym dokonaniem wpisu na rachu-
nek klienta trafnie łączy się skutki prawne w postaci powstania odpowie-
dzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego przeksięgowania61.

5. Szkoda w majątku klienta

A. Elementy szkody w obrocie giełdowym

Szkoda w postaci damnum emergens stanowi sumę aktualnych następstw
niewykonania zobowiązania (préjudice actuel)62. Straty, czyli damnum emer-
gens, bywają określane zarówno w piśmiennictwie polskim, jak i obcym, a tak-
że w aktach normatywnych, jako rzeczywista szkoda63. Zakres tej postaci
uszczerbku jest znany w chwili niewykonania zobowiązania i prawdopodob-
nie nie ulegnie zmianie w przyszłości64. Jednakże damnum emergens obejmu-
je także następstwa, które pojawiły się w przyszłości (préjudice future), jako
normalne i niewątpliwe konsekwencje niewykonania zobowiązania, w grani-
cach adekwatnego związku przyczynowego (szkoda pośrednia; Folgeschaden)65.
Damnum emergens może dotyczyć również okresu przyszłego, jeżeli daje się
z dostatecznym prawdopodobieństwem ustalić, że w przyszłości w ramach
normalnego związku przyczynowego nastąpi zmniejszenie się aktywów lub
zwiększenie pasywów66. Wysokość damnum emergens ulega zmianom w czasie
właśnie z uwagi na szkodę przyszłą, która ma najczęściej charakter ciągły67.
Rozróżnienie między szkodą bezpośrednią a pośrednią nie jest jednak
jednoznaczne68.

60 A. Chłopecki, Obrót papierami wartościowymi na rynku kapitałowym (I), PPH 1995, nr 8,
s. 23.

61 Zob. A. Chłopecki, tamże, s. 23.
62 Zob. A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie,

Bydgoszcz 1998, s. 45.
63 T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego..., t. III, cz. 1, s. 217.
64 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 45.
65 A. Szpunar, tamże, s. 47. Zob. także stan faktyczny wyroku SN z dnia 24 kwietnia 2003

roku, I CKN 300/01, OSNC 2004, z. 7–8, poz. 116.
66 T. Dybowski, dz. cyt., s. 217.
67 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 46.
68 A. Szpunar, tamże, s. 47. Zob. także L. Stecki, Zasada pełnej kompensacji szkody.

Zagadnienia wybrane [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku Czci Witolda
Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 243.
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Uszczerbek w postaci lucrum cessans zasługuje na miano szkody ewen-
tualnej (préjudice éventuel)69 i może pojawić się tylko w przyszłości. Podob-
nie jak uszczerbek pierwszego rodzaju, nieosiągnięta korzyść stanowi nor-
malne następstwo niewykonania zobowiązania, powstaje w granicach ade-
kwatnego związku przyczynowego, ale określenie rozmiaru nieosiągniętej
korzyści następuje wyłącznie w drodze rozumowania hipotetycznego70.
Nie sposób zgodzić się z kategorycznym twierdzeniem, że szkoda musi być
pewna71. Judykatura wyodrębnia szkodę ewentualną i szkodę hipotetyczną72.

Zarówno damnum emergens jak również lucrum cessans może wyrażać
się zmniejszeniem aktywów albo powiększeniem pasywów w majątku klienta.
W doktrynie wyrażono jednak opinię, że w zakresie lucrum cessans szkoda
klienta polega wyłącznie na niepowiększeniu aktywów73. Prezentowany po-
gląd prowadzi do ograniczenia wysokości szkody w majątku klienta, na co
należy zwrócić uwagę. Z pewnością wyrazem zysku utraconego przez klienta
jest powiększenie pasywów. Utraconym zyskiem jest niewątpliwie różnica
pomiędzy mniejszą i większą stratą74.

B. Szkoda spowodowana nieprawidłowym wpisem
na rachunek rozliczeniowy klienta

Uszczerbek związany z niewykonaniem obowiązku dokonania wpisu
na rachunek rozliczeniowy klienta przybiera wyłącznie postać damnum
emergens. Składa się nań uszczerbek aktualny oraz uszczerbek przyszły, jako
normalne następstwo niewykonania zobowiązania w granicach adekwatnego
związku przyczynowego. Niewykonanie zobowiązania przez pośrednika,
w drodze niewykonania obowiązku dokonania wpisu na rachunek rozlicze-
niowy klienta, nie pociąga natomiast za sobą powstania uszczerbku w postaci
lucrum cessans. Rachunek rozliczeniowy jest prowadzony przez pośredni-
ka na podstawie umowy o pośrednictwo giełdowe, a nie na podstawie umowy
rachunku. Roszczenia o naprawienie szkody w postaci utraconych
korzyści mają swoje oparcie w zdarzeniu, jakim jest niewykonanie umowy

69 Zob. A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 46.
70 T. Dybowski, dz. cyt., s. 228.
71 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 46.
72 Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 17 stycznia 2001 roku, I ACa 1094/00, Wokanda

2002, nr 2, s. 33.
73 M. Romanowski, Szkoda jako przesłanka..., s. 259.
74 Por. A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 33.
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o pośrednictwo giełdowe (a nie w zdarzeniu, jakim jest niewykonanie umo-
wy rachunku rozliczeniowego).

Pewien wpływ na postać i wysokość uszczerbku wywołanego niewyko-
naniem obowiązku dokonania wpisu ma konstrukcja jurydyczna waloru
giełdowego, rozumianego jako prawo podmiotowe wpisane na rachunek roz-
liczeniowy. Niektóre walory giełdowe przynoszą pożytki w rozumieniu prze-
pisu art. 54 k.c. (np. zdematerializowana akcja w zakresie dywidendy,
zdematerializowana obligacja w zakresie oprocentowania). Jeżeli skutki niewy-
konania zobowiązania odnoszą się do prezentowanych walorów, to klient
może wykazać w sposób pewny wysokość pożytku utraconego w związku
z niewykonaniem zobowiązania przez pośrednika giełdowego. Z tego względu
pozbawienie klienta pożytku przynoszonego przez prawo podmiotowe wpisane
na rachunek rozliczeniowy należy zakwalifikować jako damnum emergens.
Utrata pożytku (dywidendy, oprocentowania) stanowi bezpośrednie następ-
stwo niewykonania zobowiązania, w granicach adekwatnego związku przyczy-
nowego (szkoda przyszła). Prezentowane ujęcie jest zresztą korzystne dla
klienta. Powstanie szkody w postaci damnum emergens oraz określenie jej
wysokości jest łatwiejsze do udowodnienia, w porównaniu z udowodnieniem
szkody w postaci lucrum cessans.

Konsekwencją niewykonania zobowiązania przez pośrednika jest roz-
bieżność pomiędzy dokonanym (niedokonanym) wpisem oraz podstawą do-
konania wpisu. W przypadku niewykonania obowiązku dokonania wpisu
obciążeniowego klient traci prawo podmiotowe bez podstawy, traci prawo
podmiotowe w innym momencie albo w innym zakresie, niż na to wskazuje
podstawa dokonania wpisu albo też nie traci prawa podmiotowego. W efek-
cie dokonania wpisu obciążeniowego, którego treść nie jest zgodna z pod-
stawą dokonania wpisu, klient z reguły nie może wykonywać prawa pod-
miotowego w zakresie przewidzianym przez podstawę dokonania wpisu. Jak
się wydaje, uszczerbek klienta można scharakteryzować jako utratę możli-
wości korzystania z prawa podmiotowego75. W innym ujęciu brak zapisu lub
błędny wpis stanowi faktyczną przeszkodę w realizacji uprawnień służących
wierzycielowi76.

75 Por. T. Dybowski, dz. cyt., s. 231; L. Stecki, dz. cyt., s. 244; wyrok SN z dnia 3 czerwca
1966 roku, III CR 108/66, OSPiKA 1967, nr 10, poz. 234; wyrok SN z dnia 16 czerwca 1972
roku, III CRN 121/72, niepublikowane; uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 22 kwietnia
2005 roku, III CZP 99/04, OSNC 2005, z. 10, poz. 166.

76 Por. W. Pyzioł [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 1999,
s. 99.
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W przypadku niewykonania obowiązku dokonania wpisu uznaniowego
klient nie nabywa prawa podmiotowego, nabywa prawo podmiotowe w innym
momencie albo w innym zakresie, niż na to wskazuje podstawa dokonania
wpisu albo też nabywa prawo podmiotowe bez podstawy. W efekcie dokona-
nia wpisu uznaniowego, którego treść nie jest zgodna z podstawą dokonania
wpisu, klient znajduje się w położeniu prawnym osoby legitymowanej
w zakresie treści wpisu i może wykonywać prawo podmiotowe wpisane na
rachunek. Klienta należy więc de facto traktować jako podmiot prawa wpisa-
nego na rachunek rozliczeniowy, z uwagi na materialne następstwa doko-
nania wpisu77.

W efekcie dokonania wpisu uznaniowego w ogóle bez podstawy klient
również znajduje się w położeniu prawnym osoby legitymowanej w zakresie
treści wpisu. Konsekwencje prezentowanego przejawu niewykonania zobo-
wiązania tylko pozornie są zgodne z interesem prawnym klienta, którego
majątek uległ powiększeniu w wyniku uznania rachunku bez podstawy. Należy
bowiem przyjąć, że nabycie waloru giełdowego jest nieskuteczne w sytuacji,
gdy wola klienta nie została wyrażona w treści umowy zobowiązującej do
przeniesienia waloru giełdowego w ramach zastępstwa giełdowego (w sto-
sunku wewnętrznym). Niedopuszczalne jest przeniesienie prawa na drugą
osobę wbrew oświadczonej przezeń woli. Jak się wydaje, w omawianej sytu-
acji klient znajduje się w położeniu osoby, która uzyskała nienależne świad-
czenie (z reguły kosztem pośrednika). Podobne konsekwencje wiążą się z uzy-
skaniem innego prawa podmiotowego w wyniku bezpodstawnego uznania
rachunku rozliczeniowego klienta (np. w zakresie zapłaty dywidendy bądź
zwrotu prowizji). Określenie konsekwencji dokonania wpisu uznaniowego
z punktu widzenia regulacji bezpodstawnego wzbogacenia wymagałoby od-
rębnych rozważań. Natomiast judykatura zajęła stanowisko na temat konse-
kwencji niedokonania wpisu obciążeniowego przez pośrednika, jako zdarze-
nia rodzącego skutek bezpodstawnego wzbogacenia w majątku klienta78.

C. Sposób obliczenia wysokości szkody

Kwestia obliczenia wysokości szkody w majątku klienta, a zwłaszcza
szkody w postaci lucrum cessans oraz szkody w giełdowym obrocie prawami
pochodnymi, wzbudza uzasadnione zainteresowanie. W doktrynie trafnie

77 Zob. rozdział XVII.
78 Wyrok SN z dnia 16 lipca 2003 roku, V CK 24/02, Biuletyn SN 2004, nr 1, poz. 10

z glosą T. Czecha, PB 2004, nr 11, s. 33 i nast.
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zwrócono uwagę na trudności związane z obliczeniem wysokości szkody, która
powstała w majątku klienta z powodu niewykonania zobowiązania przez
pośrednika giełdowego79. Należy zaprezentować niektóre aspekty omawianej
kwestii, charakterystyczne na obszarze giełdowych stosunków obligacyjnych.

W fazie obliczania wysokości szkody w majątku klienta należy przede
wszystkim uwzględniać obiektywne cechy uszczerbku, głównie ze względu
na dużą podatność szkody giełdowej na ujęcie liczbowe (wartość rynkowa
odzwierciedlona w cedule jako kurs waloru)80. W doktrynie wskazuje się jed-
nak na istotną rolę elementów subiektywnych w zakresie obliczania wielko-
ści uszczerbku, co odnosi się także do szkody wyrządzonej przez pośrednika
giełdowego. Zastosowanie metody subiektywnej obliczania wysokości odszko-
dowania wpływa na urzeczywistnienie postulatu pełnej kompensacji szkody81.
Należy przychylić się do wymogu wyraźniej zarysowanego indywidualizowa-
nia odszkodowania oraz uwzględnienia subiektywnych wartości na tle prze-
różnych sytuacji życiowych82. W przypadku szkody spowodowanej niewyko-
naniem zobowiązania przez pośrednika giełdowego wymóg uwzględnienia
elementów subiektywnych odnosi się w głównej mierze do obliczenia wyso-
kości szkody w postaci lucrum cessans83. Kryteria subiektywne nie mają nato-
miast wpływu na obliczenie wysokości szkody, która powstała w wyniku
dokonania nieprawidłowego wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta.

Wysokość szkody jest obliczana najczęściej metodą dyferencyjną. Teoria
różnicy pozwala na uwzględnienie utraconych korzyści, poczynionych wydat-
ków, zmiany wartości naruszonych dóbr i interesów84. Prezentowana opinia
stanowi podstawę dwóch obserwacji, istotnych z uwagi na zakres obowiązku
odszkodowawczego obciążającego pośrednika giełdowego.

Po pierwsze, koncepcja dynamicznego charakteru szkody85 znajduje
na gruncie giełdowych stosunków obligacyjnych silne punkty oparcia i jest

79 Zob. M. Romanowski, Szkoda jako przesłanka..., s. 258. Por. również A. Szpunar,
Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 43.

80 Por. także wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2000 roku, I PKN 563/99, OSNP 2001, nr 18,
poz. 560, poświęcony kwestii obliczenia odszkodowania według cen papierów wartościowych
(w obrocie pozagiełdowym).

81 Por. L. Stecki, dz. cyt., s. 233.
82 L. Stecki, tamże, s. 236.
83 Por. T. Dybowski, dz. cyt., s. 229; A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 66.
84 Szerzej A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową...,, s. 39. Zob. także

M. Romanowski, Szkoda jako przesłanka..., s. 258 i nast. W prawie common law zob.
N. S. Poser, dz. cyt., s. 362 i nast.

85 Zob. T. Dybowski, dz. cyt., s. 217; A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową...,
s. 39; E. Rott-Pietrzyk, Glosa do wyroku SN z dnia 12 lutego 2002 roku, I CKN 486/00, OSP
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harmonijnie wkomponowana w obraz tych stosunków. Wraz z upływem czasu
rozmiar uszczerbku ewoluuje w stosunkach giełdowych z niespotykaną gdzie
indziej amplitudą, zarówno w zakresie damnum emergens, jak i lucrum cessans.
Dlatego też w interesie pośrednika oraz klienta leży szybkie zakończenie sporu
odszkodowawczego, na przykład w trybie giełdowego postępowania arbitra-
żowego (sąd giełdowy), co sugerowano w doktrynie86. Warto podkreślić, iż
niewykonanie zobowiązania przez pośrednika giełdowego, pociągające za sobą
uszczuplenie walorów giełdowych klienta, może spowodować odpowiedzial-
ność pośrednika w większym zakresie, patrząc w perspektywie porównaw-
czej na skutki naruszenia, w wyniku którego doszło do uszczuplenia środ-
ków pieniężnych klienta. Wahania kursów walorów giełdowych są bowiem
znacznie większe i mniej przewidywalne w porównaniu ze zmianą wartości
pieniądza w czasie.

Po drugie, niewykonanie zobowiązania pośredniczenia giełdowego w za-
kresie obowiązku spełnienia głównego świadczenia może mieć ten skutek, że
szkoda w postaci damnum emergens w ogóle nie powstanie. Prezentowany
rezultat może być bezpośrednim następstwem niewykonania zobowiązania87.
Oprócz tego można niekiedy zaobserwować unikatowy splot wydarzeń, który
polega na tym, że bezpośrednią konsekwencją niewykonania zobowiązania
będzie powstanie szkody w postaci damnum emergens, ale z uwagi na reorien-
tację kursów walorów giełdowych uszczerbek ten po pewnym czasie zostanie
wyrównany, a nawet przerodzi się w korzyść klienta88.

Jeżeli w efekcie niewykonania zobowiązania przez pośrednika gieł-
dowego nie powstanie uszczerbek w postaci damnum emergens, a nawet ma-
jątek klienta powiększy się ze względu na niewykonanie zobowiązania
(tzn. klient nie straci albo więcej zyska), to nasuwają się wątpliwości w zakresie
powstania odpowiedzialności, z uwagi na brak przesłanki szkody. Niewyko-
nanie zobowiązania przez pośrednika stanowi obiektywną przesłankę powsta-
nia długu odszkodowawczego, ale nie przesądza jeszcze tego, za jaką postać
uszczerbku pośrednik poniesie odpowiedzialność względem klienta. Na tej

2003, nr 3, poz. 36. Por. także wyrok SA z Poznania z dnia 2 lutego 1994 roku, I ACr 661/93,
OSA 1995, nr 1, poz. 1.

86 Zob. A. Chłopecki, K. Nowocień-Dycha, A. Zapała, M. Kurzajewski, Prawa i obowiązki
klienta domu maklerskiego, Warszawa 2005, s. 88.

87 Zob. A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 64, 67; M. Romanowski, Odpowiedzialność
kontraktowa..., s. 5.

88 Por. A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 64 i 67; M. Romanowski, Odpowiedzialność
kontraktowa..., s. 5.
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podstawie należy przyznać klientowi roszczenie o naprawienie szkody w postaci
lucrum cessans także wówczas, gdy nie powstała szkoda w postaci damnum
emergens, a nawet jeżeli majątek klienta powiększył się, aczkolwiek w mniej-
szym zakresie, niż wysokość nieosiągniętych (potencjalnie) korzyści. Zgodnie
z utrwalonym poglądem, utrata korzyści jest najczęściej zjawiskiem ubocz-
nym, występującym łącznie ze stratami, które poniósł poszkodowany89. Jed-
nakże utrata korzyści może występować samodzielnie (utrata korzyści w czy-
stej postaci)90, a poszkodowany może jej dochodzić na podstawie przepisu
art. 361 § 1 k.c. także wówczas, gdy w konsekwencji niewykonania zobo-
wiązania przez dłużnika nie powstała szkoda w postaci damnum emergens.

D. Wysokość szkody w postaci lucrum cessans

Warto zastanowić się nad problemem obliczenia wysokości szkody w po-
staci lucrum cessans, która powstała w konsekwencji niewykonania zobowią-
zania przez pośrednika giełdowego. Występowanie tej postaci szkody jedno-
cześnie ze szkodą w postaci damnum emergens albo samodzielnie nie ma
wpływu na obliczenie jej wysokości. Kluczowe znaczenie w fazie obliczania
wysokości szkody w postaci lucrum cessans ma analiza przesłanki adekwatne-
go związku przyczynowego.

Na pierwszy plan wysuwa się kryterium normalności następstw niewy-
konania zobowiązania w sferze korzyści, jakie wierzyciel mógłby osiągnąć,
gdyby dłużnik wykonał zobowiązanie należycie. Normalne następstwa
niewykonania zobowiązania stanowią obiektywną przesłankę dochodzenia
nieosiągniętych zysków i jednocześnie są obiektywnym wskaźnikiem oblicza-
nia wysokości nieosiągniętych zysków.

Zadośćuczynienie obiektywnej przesłance dochodzenia lucrum cessans
w stosunkach giełdowych wymaga porównania ogłoszonych kursów, przy czym
dokładna ocena może być przeprowadzona jedynie ex post. W przypadku
lucrum cessans można mówić o obiektywnej możliwości (potencji) osiągnięcia
zysku, czyli o szansie, która stoi przed poszkodowanym wierzycielem (klien-
tem). Tak rozumiana szansa osiągnięcia zarobku na giełdzie istnieje zawsze,
nawet jeżeli w porównywanych przedziałach czasowych sytuacja na giełdzie
kształtuje się niekorzystnie z gospodarczego punktu widzenia (dekoniunktura,
bessa). Maksymalny rozmiar nieosiągniętych zysków dochodzonych przez
klienta nie może w zasadzie przekraczać zysków możliwych w ogóle do

89 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 67 oraz 47.
90 A. Szpunar, tamże, s. 67.
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osiągnięcia w handlu giełdowym w badanym przedziale czasowym. Wartość
tę można obliczyć w chwili orzekania w oparciu o dostępne materiały staty-
styczne (urzędowe i prywatne) ze stopniem prawdopodobieństwa wystarcza-
jącym na potrzeby obliczenia wysokości szkody w postaci lucrum cessans.

Ponadto analiza przesłanki adekwatnego związku przyczynowego, jako
podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej pośrednika giełdowego za
szkody w postaci lucrum cessans, powinna mieć na uwadze właściwości oso-
biste (indywidualne) klienta (czynnik subiektywny). Kryterium obiektywne
nie stanowi bowiem wyłącznej podstawy obliczenia wysokości szkody w po-
staci lucrum cessans oraz uwzględnienia roszczenia klienta występującego
z żądaniem powetowania nieosiągniętych korzyści. Charakterystyczną cechą
stosunków giełdowych jest bowiem znacząca rola umiejętności osiągania zysku
w tzw. grze giełdowej. Dlatego też nie tylko utrata szansy osiągnięcia zarobku,
jako normalne następstwo niewykonania zobowiązania, decyduje o uwzględ-
nieniu roszczenia klienta, ale również umiejętność klienta wykorzystania sto-
jącej przed nim szansy zarobku.

Umiejętności klienta podlegają indywidualnej ocenie, którą można sfor-
mułować ex post, przy czym wynik ustaleń stanowi zadowalającą podstawę
hipotetycznego obliczenia wysokości szkody w postaci lucrum cessans. Okre-
ślenie wysokości szkody w postaci lucrum cessans w konkretnych przypad-
kach może prowadzić zatem do zróżnicowanych rezultatów. Umiejętność
osiągania zysków na giełdzie jest bowiem właściwością indywidualną, cha-
rakteryzującą poszczególnych graczy giełdowych w różnym stopniu. Z uwagi
na to nie można zastosować przeciętnej miary, za której pomocą poszkodo-
wany klient zostanie zaliczony do grona osób o przeciętnej biegłości w dzie-
dzinie giełdowej, zdolnych do osiągania tylko (albo aż) przeciętnego, śred-
niego zarobku. Umiejętność osiągania zysków giełdowych nie stanowi cechy
podatnej na uśrednienie.

Czynnik subiektywny nie podlega ocenie z punktu widzenia kryterium
normalności następstw niewykonania zobowiązania. Indywidualna sytuacja
poszkodowanego może uzasadniać odstępstwo od ogólnej reguły konstrukcyj-
nej adekwatnego związku przyczynowego91. Prezentowany pogląd spotkał się
z akceptacją w doktrynie92, chociaż jednocześnie zwraca się uwagę na niedo-
puszczalność całkowitego wyłączenia generalizującego kryterium normalności93.

91 Por. A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej
w prawie cywilnym, Warszawa 1975, s. 160 i nast.

92 Zob. T. Dybowski, dz. cyt., s. 229.
93 Zob. A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 66.
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Problem obliczania wysokości lucrum cessans jest złożony głównie z tego
względu, że własna aktywność poszkodowanego, warunkująca uzyskanie
korzyści, stanowi okoliczność, co do której nigdy nie może być absolutnej
pewności94. Jeżeli klient zdoła wykazać umiejętności osiągania zarobku na
giełdzie, to udowodni jednocześnie dwie przesłanki odpowiedzialności
pośrednika giełdowego, a mianowicie przesłankę szkody, która niewątpliwie
powstała oraz przesłankę związku przyczynowego (z uwzględnieniem właści-
wości osobistych). Jedynie wysokość szkody nie będzie jeszcze znana. W tym
zakresie znajdują zastosowanie reguły uprawdopodobnienia wysokości szko-
dy w postaci lucrum cessans na podstawie ustaleń hipotetycznych (przybliżo-
nych)95, a także reguły określone w przepisie art. 322 k.p.c.

Z pewnością ocena umiejętności osiągania zysku na giełdzie powinna
uwzględniać zwykłą (codzienną) aktywność klienta występującego z żądaniem
wyrównania nieosiągniętych korzyści oraz jego doświadczenie giełdowe,
z uwzględnieniem predyspozycji osobistych96. Nie można również pominąć stop-
nia zyskowności operacji giełdowych dokonywanych przez klienta w okresie
poprzedzającym powstanie szkody, a także innych argumentów indywidualnie
charakteryzujących sytuację prawną klienta w chwili powstania szkody oraz
później (m.in. sytuację na giełdzie). Normalne następstwa niewykonania zobo-
wiązania przez pośrednika giełdowego będą zatem inne w przypadku klienta
wysoce zorientowanego w sprawach giełdowych, a inne w przypadku klienta
okazjonalnie uczestniczącego w obrocie giełdowym z małym powodzeniem.

E. Rozmiar szkody w giełdowym obrocie prawami pochodnymi

Obliczenie wysokości szkody w giełdowym obrocie prawami pochodny-
mi powinno uwzględniać tzw. efekt dźwigni finansowej (efekt lewarowania,
leverage, Hebelwirkung)97. Wysokość szkody w majątku klienta może w nawet

94 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 72.
95 Zob. np. M. Nesterowicz, Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzial-

ności cywilnej w świetle orzecznictwa sądowego [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pa-
miątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 190 i nast.;
M. Kępiński, Glosa do wyroku SN z dnia 11 października 2001 roku, II CKN 578/99, OSP
2002, z. 6, poz. 83; wyrok SN z dnia 3 października 1979 roku, II CR 304/79, SN 1980, z. 9,
poz. 164; wyrok SN z dnia 14 maja 2002 roku, V CKN 857/00, OSN 2003, nr 7–8, poz. 108.

96 Zob. szerzej M. Kicia, Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku finansowym
[w:] Rynek finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Lublin
2003, s. 117 i nast.

97 Zob. rozdział XIII.
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znacznym stopniu przewyższać wysokość depozytu zabezpieczającego, utrzy-
mywanego przez klienta w związku z zawarciem przez pośrednika umowy
sprzedaży opiewającej na giełdowe prawo pochodne na podstawie dyspozycji
klienta98. Decyduje o tym mechanizm, który leży u podstaw gospodarczego
wykorzystania giełdowych praw pochodnych. Handel giełdowymi prawami
pochodnymi ma na celu między innymi zabezpieczenie przed niekorzystnymi
skutkami zmian cen określonych dóbr w obrocie pozagiełdowym (hedging)99.
Kierunek oraz amplituda tych zmian nie jest znana uczestnikom handlu gieł-
dowego a priori, lecz jedynie prognozowana (z różnym powodzeniem).

Znaczenie sformułowanej obserwacji jest szczególnie doniosłe w sferze
giełdowego obrotu prawami pochodnymi, których kurs liczony jest z uwzględ-
nieniem cen rzeczy ruchomych bądź energii, podlegających tzw. dostawie
fizycznej (np. ropa naftowa). W konsekwencji niewykonania zobowiązania
przez pośrednika giełdowego może aktualizować się obowiązek klienta zbycia
(nabycia) rzeczy ruchomej (energii) w obrocie pozagiełdowym albo też klient
nie skorzysta z asekuracyjnego oddziaływania giełdowego prawa pochodnego
i zbędzie (nabędzie) takie rzeczy ruchome po aktualnej, niekorzystnej cenie.

Jak się wydaje, w takich sytuacjach klient może skutecznie żądać od
pośrednika naprawienia szkody związanej z niekorzystnym zbyciem (naby-
ciem) rzeczy ruchomych (energii) w obrocie pozagiełdowym. Zakres
obowiązku odszkodowawczego pośrednika obejmuje zatem nie tylko skompen-
sowanie wartości depozytu, który był utrzymywany w celu zabezpieczenia
przed skutkami niekorzystnych zmian cen, ale również pokrycie różnicy cen
rzeczy zbytych (nabytych) przez klienta, obliczonej metodą dyferencyjną oraz
kosztów zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w obrocie pozagiełdowym.

6. Naprawienie szkody
wyrządzonej przez pośrednika giełdowego

A. Potwierdzenie przez klienta skutków niewykonania zobowiązania

Katalog roszczeń poszkodowanego klienta obejmuje typowe uprawnie-
nia wierzyciela i prezentuje się analogicznie w systemach common law100.

98 Przykłady na tle judykatury austriackiej przytacza P. Bydlinski, Aufklärungspflichten der
Bank bei Geschäften mit Wertpapieren und Derivaten nach österreichischem Recht, RIW 1996,
nr 4, s. 291.

99 Zob. rozdział II.
100 Zob. N. S. Poser, dz. cyt., s. 367; R. Baxt, H. A. J. Ford, A. Black, dz. cyt., s. 227.
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Umowa o pośrednictwo giełdowe nie jest umową wzajemną101 i z tego wzglę-
du skutki niewykonania zobowiązania pośredniczenia giełdowego w zakresie
niewykonania obowiązku spełnienia głównego świadczenia oraz obowiązku
dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta nie są określone w prze-
pisach art. art. 490–497 k.c.

Problematyka potwierdzenia przez klienta skutków niewykonania
zobowiązania odnosi się do zasady naprawienia szkody w pełnym rozmia-
rze, aktualnej również w sferze giełdowych stosunków obligacyjnych. Klient
może potwierdzić skutki bezprawnego działania pośrednika giełdowego,
także w systemach common law102. Potwierdzenie jest wyrazem akceptacji
stanu niewykonania zobowiązania. Udzielenie potwierdzenia w sposób
dorozumiany jest skuteczne. W konsekwencji potwierdzenia interes prawny
klienta może zostać przynajmniej częściowo zaspokojony bez wdawania się
w spór odszkodowawczy.

Możliwość potwierdzenia pojawia się głównie w tych przypadkach, gdy
pośrednik doprowadził do zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, przy czym
działanie pośrednika stanowi przejaw niewykonania zobowiązania. Narusze-
nie interesu klienta polega na tym, że pośrednik dokonywa czynności wbrew
treści dyspozycji klienta. Pośrednik dopuszcza się naruszenia dyspozycji jako
wezwania do spełnienia świadczenia albo przekracza granice upoważnienia,
albo dokonywa czynności bez dyspozycji klienta. Potwierdzenie jest dopusz-
czalne także w związku z inną dyspozycją klienta, niż dyspozycja zawarcia
umowy sprzedaży na giełdzie.

Klient może samodzielnie określić konsekwencje niewykonania zobowią-
zania, które zostaną objęte potwierdzeniem. Dopuszczalne jest potwierdzenie
częściowe. Klient może uznać czynność za dokonaną na swój rachunek, nawet
jeżeli w efekcie potwierdzenia jego sytuacja prawna ukształtuje się odmiennie,
w porównaniu z sytuacją, która stanowiłaby wynik należytego wykonania
zobowiązania. Potwierdzenie może dotyczyć ujemnych następstw niewyko-
nania zobowiązania, skutków obojętnych w ujęciu ekonomiczno-majątkowym
albo konsekwencji per saldo dodatnich.

Akceptacja konsekwencji niewykonania zobowiązania w zakresie obo-
wiązku spełnienia głównego świadczenia uchyla bezprawność działań pośred-
nika względem klienta103, ze skutkiem od chwili potwierdzenia (ex nunc).

101 Zob. rozdział VIII.
102 Zob. N. S. Poser, dz. cyt., s. 329 i nast.
103 Por. W. J. Katner, dz. cyt., s. 242; M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 4.
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W szczególności, udzielenie potwierdzenia odnosi konsekwencje prawnorze-
czowe, jako brakująca przesłanka przeniesienia waloru giełdowego na pod-
stawie umowy zobowiązującej do rozporządzenia w ramach zastępstwa gieł-
dowego (upoważnienie do działania dla klienta). Jeżeli klient nie potwierdzi
konsekwencji niewykonania zobowiązania, to nie dochodzi do zmiany w jego
majątku, z uwagi na brak przesłanki wymaganej do osiągnięcia skutku roz-
porządzającego w stosunku wewnętrznym.

W doktrynie przyjmuje się, że korzystne konsekwencje niewykonania
zobowiązania przez pośrednika giełdowego odnoszą się do majątku klienta na
podstawie przepisu art. 767 k.c. o umowie komisu104. Prezentowane stanowi-
sko wzbudza jednak zastrzeżenia. Przedwczesne jest bowiem przyjmowanie
tezy, iż klient zechce potwierdzić skutki zachowań bezprawnych, chociaż są
one dla niego korzystne. Jak się wydaje, skutki niewykonania zobowiązania
mogą zostać usunięte tylko w wyniku wyrażenia aprobaty przez klienta.
Zawarcie przez pośrednika umowy korzystniejszej w rozumieniu przepisu
art. 767 k.c. nie uchyla bezprawności działań pośrednika, ani nie stanowi czyn-
ności dokonanej lege artis105, podobnie jak bezprawne niezawarcie umowy po-
ciągającej za sobą w perspektywie niekorzystne skutki dla klienta. Regulacja
umowy komisu nie uwzględnia dynamiki stosunków giełdowych oraz umiejęt-
ności klienta do osiągania zarobku w tym sektorze. Zawarcie korzystnej umo-
wy sprzedaży wbrew dyspozycji klienta może być źródłem rozleglejszego
uszczerbku, przewyższającego korzyść, która została osiągnięta przez pośred-
nika w ramach niewykonania zobowiązania. Klient mógłby osiągnąć przecież
większą korzyść. Klient może więc odmówić potwierdzenia (podnieść zarzut
niewykonania zobowiązania) nawet jeżeli konsekwencje niewykonania zobo-
wiązania przez pośrednika są korzystne w ujęciu obiektywnym (rachunkowym).

Pośrednik nie może skutecznie zakwestionować potwierdzenia czynności
niekorzystnej dla klienta, jeżeli oprócz potwierdzenia klient wysuwa prze-
ciwko pośrednikowi dalej idące roszczenia odszkodowawcze. Udzielenie
potwierdzenia nie wyklucza bowiem możliwości dochodzenia odszkodowa-
nia106, zwłaszcza w związku z uszczerbkiem w postaci lucrum cessans. Zakres
odpowiedzialności odszkodowawczej pośrednika zależy od zakresu potwier-
dzenia udzielonego przez klienta107. W miarę powiększania się zakresu

104 Zob. A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 65.
105 Por. także Z. K. Nowakowski, dz. cyt., s. 260.
106 Por. trafnie M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 4.
107 Por. na tle pełnomocnictwa S. Wróblewski, Powszechny austriacki kodeks cywilny. Część

druga 938–1502, Kraków 1918, s. 864.
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potwierdzenia, zmniejsza się zakres odpowiedzialności pośrednika za skutki
niewykonania zobowiązania.

Możliwość potwierdzenia pojawia się także w związku z niewykona-
niem obowiązku dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta. Problem
potwierdzenia (zaakceptowania) wpisu nieprawidłowego wiąże się z obowiąz-
kiem poinformowania klienta o wysokości salda na rachunku rozliczeniowym
(art. 728 k.c.). Milczenie klienta nie odnosi skutków prawnych, a zatem
ewentualne potwierdzenie (zaakceptowanie) wpisu nieprawidłowego wymaga
wyraźnego oświadczenia woli klienta. Skutki potwierdzenia obejmują
wyłącznie saldo tego rachunku rozliczeniowego, którego dotyczy oświadczenie
woli klienta.

Należy odróżnić potwierdzenie salda rachunku, przewidziane w prze-
pisie art. 728 § 3 k.c., od potwierdzenia skutków niewykonania zobowiąza-
nia w zakresie obowiązku spełnienia głównego świadczenia, z czym wiąże
się potwierdzenie podstawy dokonanego wpisu (nieprawidłowego). Zasad-
nicza konsekwencja potwierdzenia salda obejmującego wpis nieprawidłowy
wyraża się w uzgodnieniu treści wpisu nieprawidłowego oraz podstawy
dokonania wpisu. Należy przyjąć, że zarówno pośrednik, jak i klient mają
interes prawny w tym, aby saldo rachunku rozliczeniowego było zgod-
ne z ogółem podstaw dokonanych wpisów. Uzgodnienie ewentualnej roz-
bieżności treści wpisów oraz podstaw dokonanych wpisów może zostać
osiągnięte dwiema drogami.

Po pierwsze, klient może potwierdzić (zaakceptować) saldo obejmujące
wpis nieprawidłowy, co jednocześnie odnosi skutek potwierdzenia konse-
kwencji niewykonania zobowiązania, wywołanych niespełnieniem główne-
go świadczenia. W wyniku tego dochodzi do modyfikacji podstawy wpisu
(do zmiany zakresu upoważnienia stanowiącego podstawę wpisu) i w ten
sposób zostaje osiągnięta zgodność treści wpisu (nieprawidłowego) z pod-
stawą dokonania wpisu. Dokonanie wpisu prawidłowego nie jest wówczas
wymagane.

Po drugie, klient może odmówić potwierdzenia (akceptacji) niepra-
widłowego wpisu, zazwyczaj jednocześnie z żądaniem modyfikacji
podstawy wpisu, w ramach żądania usunięcia skutków niewykonania
zobowiązania (np. żądania restytucyjnego, żądania wykonania zobowiąza-
nia zgodnie z jego treścią). Jeżeli klient nie potwierdzi salda rachunku
obejmującego wpis nieprawidłowy, to nie traci roszczeń względem pośred-
nika w związku z wpisem nieprawidłowym oraz może domagać się
usunięcia skutków niewykonania zobowiązania w zakresie obowiązku
spełnienia głównego świadczenia.
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B. Żądanie przywrócenia stanu poprzedniego

Klient może żądać od pośrednika usunięcia skutków niewykonania
zobowiązania przez przywrócenie stanu stosunków do postaci sprzed doko-
nania naruszenia (restytucja naturalna). Prezentowany sposób naprawienia
szkody nabiera aktualności wówczas, gdy niewykonanie zobowiązania przez
pośrednika doprowadziło do bezpodstawnej zmiany w majątku klienta. Rosz-
czenie restytucyjne przysługuje klientowi, jeżeli w wyniku niewykonania
zobowiązania doszło do pomniejszenia albo do powiększenia jego majątku.
Klient nie jest bowiem zobowiązany do przyjęcia korzyści uzyskanych przez
pośrednika w efekcie niewykonania zobowiązania.

W praktyce giełdowej restytucja naturalna odgrywa doniosłą rolę.
Prezentowany sposób naprawienia szkody wyłania się na tle niewykonania
dyspozycji w aspekcie zobowiązującym (np. jeżeli klient nie potwierdzi
skutków czynności dokonanej z opóźnieniem), upoważniającym (np. jeżeli
klient odmawia potwierdzenia czynności dokonanej z przekroczeniem granic
upoważnienia), bądź też w zakresie czynności dokonanych przez pośrednika
bez dyspozycji klienta.

Sposób naruszenia sfery majątkowej klienta decyduje o sposobie przy-
wrócenia stanu poprzedniego. Na tle umowy o pośrednictwo giełdowe dopusz-
czalne są wszystkie formy restytucji naturalnej, które mogą doprowadzić do
likwidacji wyrządzonej szkody108. W przypadku giełdowego obrotu walorami
zdematerializowanymi przywrócenie stanu poprzedniego wymaga dokonania
wpisu uznaniowego bądź obciążeniowego na rachunek rozliczeniowy klienta109.
Restytucja obejmuje środki pieniężne bądź walory giełdowe, do których odno-
siło się uchybienie kontraktowe pośrednika, w adekwatnej ilości110.

Roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego przysługuje klientowi
również w wypadku niewykonania obowiązku dokonania wpisu na rachunek
rozliczeniowy. Żądanie naprawienia szkody przez przywrócenie stanu poprzed-
niego w drodze dokonania wpisu na rachunek jest uzasadnione wówczas,
gdy pośrednik nie dokonał wpisu prawidłowego zgodnie z treścią zobowią-
zania, czego wyrazem jest dokonanie wpisu niezgodnego z podstawą
dokonania wpisu (pod względem treści bądź chwili dokonania wpisu) albo

108 Por. A. Szpunar, Restytucja naturalna jako sposób naprawienia szkody, NP 1985, nr 1, s. 5;
tenże, Glosa do wyroku SN z dnia 29 listopada 1982 roku, I CR 377/82, OSPiKA 1983, poz. 251.

109 Por. M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 4.
110 Por. na tle rzeczy zamiennych A. Szpunar, Restytucja naturalna..., s. 8.
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dokonanie wpisu na rachunek bez upoważnienia (samodzielnie). Usunięcie
skutków niewykonania zobowiązania na podstawie żądania przywrócenia
stanu poprzedniego przez wpis na rachunek polega w głównej mierze na
wykreśleniu wpisu nieprawidłowego, któremu nie towarzyszy dokonanie in-
nego (prawidłowego) wpisu na rachunek.

Konsekwencje prawne przywrócenia stanu poprzedniego w wyniku
dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta są zróżnicowane, ze
względu na podstawę obowiązku dokonania wpisu. W omawianym zakresie
można wyodrębnić liczne stany faktyczne, przy czym należałoby odnieść się
przede wszystkim do sytuacji typowych w praktyce obrotu giełdowego.

Jeżeli niewykonanie zobowiązania stanowi naruszenie udzielonej przez
klienta dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, to restytucja w dro-
dze dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta może pociągnąć za
sobą zwolnienie pokrycia ustanowionego bezpodstawnie, pozbawienie klienta
korzyści wydanej bezpodstawnie, wydanie klientowi składników majątku
wykorzystanych bez dyspozycji klienta (samodzielnie), czy też wydanie klien-
towi prowizji bezpodstawnie ściągniętej z jego rachunku.

Jeżeli niewykonanie obowiązku dokonania wpisu pozostaje w związku
z inną dyspozycją klienta, to restytucja w drodze dokonania wpisu na rachu-
nek rozliczeniowy klienta może pociągnąć za sobą np. zwolnienie zabezpie-
czenia wierzytelności osoby trzeciej względem klienta.

Jeżeli natomiast niewykonanie obowiązku dokonania wpisu pozostaje
w związku z upoważnieniem wynikającym z innego źródła, to restytucja
w drodze dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy może pociągnąć
za sobą pozbawienie klienta bezpodstawnie zapłaconej dywidendy, czy też
zwolnienie zabezpieczenia wierzytelności osoby trzeciej względem klienta
(jeżeli zabezpieczenie miało zostać ustanowione bez dyspozycji klienta).

C. Żądanie spełnienia świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania

Cel prawno-gospodarczy umowy o pośrednictwo giełdowe zostaje osią-
gnięty dopiero wówczas, gdy usprawiedliwione oczekiwania stron co do wyko-
nania zobowiązania zostaną zaspokojone111. Klient może zatem żądać od pośred-
nika spełnienia świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania, także wówczas,
gdy odmówił potwierdzenia wszystkich albo wybranych skutków niewykonania
zobowiązania bądź nie potwierdził salda rachunku rozliczeniowego.

111 Por. W. Popiołek, Roszczenie o wykonanie świadczenia w naturze. Zagadnienia kolizyjno-
-prawne, PNUŚ w Katowicach, nr 1125, SIS, z. 16, Katowice 1991, s. 77.
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Klient może żądać spełnienia świadczenia w naturze w większości przy-
padków niewykonania zobowiązania ze względu na niewykonanie obowiąz-
ku spełnienia głównego świadczenia. Żądanie spełnienia świadczenia w na-
turze jest jednak de facto wyłączone, jeżeli pośrednik dokonał czynności bez
dyspozycji klienta.

Na gruncie umowy o pośrednictwo giełdowe żądanie wykonania zobo-
wiązania w naturze nie doznaje ograniczeń przewidzianych w przepisie
art. 363 § 1 k.c. Usunięcie skutków niewykonania zobowiązania w drodze
świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania jest obiektywnie możliwe. Ponadto
wymuszenie świadczenia in natura od pośrednika giełdowego nie stwarza
trudności112, ani nie sprowadza na pośrednika znacznych dolegliwości subiek-
tywnych (np. znacznych kosztów), nieproporcjonalnie wysokich w stosunku do
szkody wywołanej niewykonaniem zobowiązania113. Pośrednik nie może sku-
tecznie odmówić spełnienia świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania
na żądanie klienta, w szczególności – narzucić sposób naprawienia szkody,
np. przez zapłatę sumy pieniężnej tytułem odszkodowania wbrew woli klienta114.

Decydujące znaczenie dla oceny żądania klienta ma analiza interesu
klienta w przyjęciu świadczenia, zaofiarowanego w ramach naprawienia szkody,
nie zaś interesu pośrednika w spełnieniu świadczenia w ramach naprawienia
szkody. Klient może odmówić przyjęcia świadczenia od pośrednika, który zobo-
wiązania nie wykonał115 nawet wówczas, gdy konsekwencje spełnienia świad-
czenia w naturze są wprawdzie korzystne w ujęciu obiektywnym (rachun-
kowym), ale nie przedstawiają korzyści w oczach klienta. Przy ocenie, czy
wierzyciel ma uzasadniony interes w odmowie przyjęcia świadczenia od
dłużnika będącego w zwłoce, bierze się pod uwagę nie tylko obiektywne oko-
liczności danego przypadku, jak zwłaszcza treść i cel społeczno-gospodarczy
zobowiązania, ale również subiektywny punkt widzenia samego wierzyciela116.

Interes prawno-gospodarczy klienta jest ściśle związany z punktem cza-
sowym, z nadejściem którego świadczenie miało zostać spełnione. Zaspoko-
jenie interesu klienta przez spełnienie świadczenia w naturze, w ramach

112 Por. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 213.
113 Por. W. Popiołek, dz. cyt., s. 85.
114 Por. A. Rembieliński [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa

1980, s. 293, na tle wyroku SN z dnia 1 września 1970 roku, II CR 317/70, OSN 1971,
poz. 93; A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową..., s. 115.

115 Por. M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 4; ogólnie J. Dąbrowa, dz. cyt.,
s. 814; F. Zedler, Glosa do uchwały SN z dnia 10 maja 1989 roku, III CZP 36/89, OSP 1990,
nr 11–12, poz. 367; W. Popiołek, dz. cyt., s. 78.

116 J. Dąbrowa, dz. cyt., s. 814.
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usunięcia skutków niewykonania zobowiązania, może okazać się de facto
nieosiągalne. Decyduje o tym porównanie sytuacji na giełdzie w chwili nie-
wykonania zobowiązania oraz w chwili wystąpienia z żądaniem usunięcia
skutków niewykonania zobowiązania przez spełnienie świadczenia w naturze.
Pośrednik zaspokoiłby w pełni interes klienta przez spełnienie świadczenia
w naturze tylko wówczas, gdyby sytuacja na giełdzie w chwili naprawienia
szkody przedstawiała się analogicznie, jak w chwili, kiedy świadczenie miało
zostać spełnione zgodnie z treścią zobowiązania. Jednakże w obrocie
giełdowym taka idealna równowaga stosunków nie występuje.

Z tego względu ocena zakresu obowiązku odszkodowawczego pośred-
nika giełdowego powinna opierać się na założeniu, że przyjęcie świadczenia
w naturze nie zaspakaja w pełni interesu klienta. Jeżeli klient zażąda od
pośrednika wyłącznie spełnienia świadczenia w naturze, to z reguły nie osią-
gnie naprawienia całej szkody. Obok żądania wykonania zobowiązania klient
może zatem żądać zapłaty odszkodowania. Na żądanie klienta pośrednik
powinien spełnić świadczenie w naturze i jednocześnie pokryć w pieniądzu
uszczerbek, który jest wynikiem dyferencji kursowych spowodowanych upły-
wem czasu (art. 477 § 1 k.c.). Prezentowane rozwiązanie jest akceptowane
w świetle zapatrywań doktrynalnych117.

D. Samodzielne spełnienie głównego świadczenia
przez pośrednika giełdowego w celu naprawienia szkody

Doniosłe znaczenie ma ocena czynności dokonywanych przez pośred-
nika, które zmierzają do naprawienia szkody wyrządzonej klientowi w drodze
spełnienia świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania, jednakże dokonywane
są bez wezwania i bez upoważnienia klienta (samodzielnie). Poglądy dok-
trynalne na temat dopuszczalności i konsekwencji samodzielnego spełnienia
świadczenia w naturze w celu usunięcia skutków niewykonania zobowiązania
kształtowały się na tle stanu faktycznego z elementem zawinionego opóź-
nienia pośrednika giełdowego. Sformułowane zapatrywania korespondują
z ogólniej akceptowaną regułą, która opiera się na założeniu, że dłużnik,
popadłszy w opóźnienie, obowiązany jest spełnić opóźnione świadczenie i, o ile
to od niego zależy, możliwie najszybciej, by nie narazić się na ewentualne póź-
niejsze popadnięcie w zwłokę118. Pośrednik, który nie wykonał zobowiązania,

117 Zob. M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 4 i nast. Por. także J. Dąbrowa,
dz. cyt., s. 814.

118 J. Dąbrowa, tamże, s. 812.
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bez inicjatywy klienta spełnia świadczenie w celu zmniejszenia wysokości
szkody, co ma doprowadzić do ograniczenia zakresu obowiązku odszkodo-
wawczego.

W piśmiennictwie ukształtowały się rozbieżne oceny samodzielnego
świadczenia w naturze w celu usunięcia skutków niewykonania zobowiązania.
Pośrednik będący w opóźnieniu jest uważany za związanego zobowiązaniem
i ciąży na nim obowiązek spełnienia świadczenia. W tym ujęciu zwłoka
w realizacji zlecenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, przy czym obo-
wiązek realizacji zlecenia w najbliższym możliwym terminie (niezwłocznie)
wynika z umowy zlecenia sprzedaży papierów wartościowych119. Przeciwny
pogląd opiera się na założeniu, że zlecenie nie wykonane w terminie traci
ważność, co powoduje brak podstawy prawnej do zawarcia transakcji giełdo-
wej120. Pośrednik, który nie wykonał zobowiązania zgodnie z jego treścią,
powinien powstrzymać się z wykonaniem czynności dla klienta121.

Jak się wydaje, na aprobatę zasługuje drugie stanowisko, a przema-
wiają za nim dodatkowe argumenty.

Ocena samodzielnego spełnienia świadczenia w naturze w celu napra-
wienia szkody powinna uwzględniać to, że uprawnienie w zakresie wyboru
sposobu naprawienia szkody przysługuje klientowi (art. 477 § 2 k.c.).
Pośrednik, który zobowiązania nie wykonał należycie, nie zaspokoi interesu
klienta, jeżeli spełni świadczenie w naturze w innym terminie bez wiedzy
klienta i wbrew jego woli. Główne świadczenie pośrednika giełdowego jest
świadczeniem typu facere, którego klient nie może wykonać osobiście. Inte-
res klienta z reguły nie zostanie zaspokojony w wyniku spełnienia opóźnio-
nego spełnienia świadczenia typu facere, które miało zostać spełnione w ściśle
określonym czasie. Jeżeli opóźnione świadczenie pośrednika utraciło znaczenie
dla klienta, to może on odmówić przyjęcia świadczenia i żądać naprawienia
szkody wynikającej z niewykonania zobowiązania (art. 477 § 2 k.c.).

Pośrednik powinien bezzwłocznie notyfikować klientowi o niewykona-
niu zobowiązania i oczekiwać jego stanowiska w sprawie. Klient działa bo-
wiem w przeświadczeniu co do tego, że pośrednik wykonał zobowiązanie
zgodnie z jego treścią, także w zakresie współrzędnej czasowej. Jeżeli klient
nie nalega na wykonanie zobowiązania, ponieważ nie został poinformowany
o niewykonaniu zobowiązania, to stawianie go w sytuacji osoby związanej
konsekwencjami samodzielnej działalności pośrednika nie zasługuje na

119 A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 66.
120 M. Romanowski, Odpowiedzialność kontraktowa..., s. 4.
121 M. Romanowski, tamże, s. 4.



za
ch

ar
ze

w
sk

i.p
l414 Umowa o pośrednictwo giełdowe

aprobatę122. Jeżeli natomiast pośrednik udzieli klientowi informacji o niewy-
konaniu zobowiązania, to sposób usunięcia skutków niewykonania zobowią-
zania zależy od stanowiska klienta123. Samodzielne spełnienie świadczenia
w celu naprawienia szkody intensyfikuje skalę zaistniałego naruszenia. W oma-
wianej sytuacji pośrednik dwukrotnie wkracza w sferę prawną klienta: nie-
spełniwszy świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania oraz w wyniku sa-
modzielnego dokonania czynności w intencji usunięcia skutków niewykona-
nia zobowiązania.

Argumentów na poparcie prezentowanego stanowiska dostarcza także
niekwestionowana dopuszczalność odwołania dyspozycji przez klienta do
chwili zawarcia przez pośrednika umowy sprzedaży na giełdzie. Klient może
odwołać dyspozycję do chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie124.
Opóźnienie pośrednika w zakresie spełnienia świadczenia oznacza, że umo-
wa sprzedaży nie została zawarta w chwili, w której miała zostać zawarta
zgodnie z treścią dyspozycji. Stan wiedzy klienta na temat aktualnej sytuacji
na giełdzie, który kształtuje pobudkę ewentualnego odwołania dyspozycji, na-
leży oceniać z uwzględnieniem chwili, w której umowa miała zostać zawarta.
Skoro więc klient może odwołać dyspozycję do określonej chwili, to – tym
bardziej – nie można obciążać go skutkami umowy sprzedaży zawartej po
tej chwili.

Wysokość szkody giełdowej zmienia się wraz z upływem czasu. Dlatego
nawet najmniejsze przejawy niewykonania zobowiązania powinny spotkać się
z ujemną kwalifikacją. Obciążanie klienta konsekwencjami samodzielnej i nie-
uzgodnionej aktywności pośrednika po tym, jak nie wykonał on zobowiąza-
nia w terminie, przypominają obciążenie wierzyciela konsekwencjami zawi-
nionego opóźnienia dłużnika.

E. Żądanie dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy
zgodnie z treścią zobowiązania

Klientowi przysługuje roszczenie o dokonanie wpisu na rachunek
rozliczeniowy zgodnie z treścią zobowiązania, jeżeli wyrazem uchybienia kon-
traktowego pośrednika jest dokonanie wpisu nieprawidłowego albo
brak wpisu. Konsekwencje prawne dokonania prawidłowego wpisu na rachu-
nek rozliczeniowy klienta są zróżnicowane. Ocena skutków wykonania zobo-

122 Por. M. Romanowski, tamże, s. 4.
123 Por. A. Chłopecki, Usługi maklerskie..., s. 73.
124 Zob. rozdział X.
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wiązania w naturze na żądanie klienta powinna uwzględniać podstawę obo-
wiązku dokonania wpisu na rachunek. W omawianym zakresie można wyod-
rębnić liczne stany faktyczne, przy czym należy odnieść się jedynie do sytu-
acji typowych w praktyce obrotu giełdowego.

Jeżeli niewykonanie obowiązku dokonania wpisu pozostaje w związku
z naruszeniem udzielonej przez klienta dyspozycji zawarcia umowy sprzedaży
na giełdzie, to naprawienie szkody w drodze dokonania prawidłowego wpisu
na rachunek klienta może mieć skutek w postaci ustanowienia blokady
pokrycia zgodnie z zakresem upoważnienia, wydania klientowi korzyści
zgodnie z treścią umowy zobowiązującej do przeniesienia waloru giełdowego,
czy też ściągnięcia prowizji zgodnie z zakresem długu klienta po zawarciu
umowy sprzedaży na giełdzie.

W przypadku niewykonania obowiązku dokonania wpisu na podstawie
innej dyspozycji klienta konsekwencją dokonania wpisu na rachunek rozli-
czeniowy klienta może być przeniesienie środków pieniężnych na inny
rachunek, czy też ustanowienie (zwolnienie) zabezpieczenia wierzytelności
osoby trzeciej względem klienta.

Jeżeli obowiązek dokonania wpisu wynika z innego źródła, to usunięcie
skutków niewykonania zobowiązania w drodze dokonania wpisu na rachu-
nek rozliczeniowy może pociągać za sobą skutek w postaci zapłaty dywi-
dendy albo odsetek od obligacji, przeniesienia składników majątku klienta
zgodnie z osnową decyzji KNF wydanej na podstawie przepisu art. 89
ust. 4 u.o.i.f. (dawniej przepisu art. 46 ust. 4 p.o.p.w.) albo przepisu art. 44
ust. 4 u.g.t., czy też wykonania zobowiązania odszkodowawczego wobec
poszkodowanego klienta.

W związku z niewykonaniem obowiązku dokonania wpisu na rachunek
rozliczeniowy klienta wyłania się również problem korygowania nieprawidło-
wych wpisów z inicjatywy pośrednika giełdowego (samodzielnie).

Pośrednikowi, podobnie jak instytucji bankowej, przysługuje uprawnienie
do korygowania nieprawidłowych wpisów także bez dyspozycji kontrahenta
(tzw. storno, Stornorecht)125. W praktyce pośrednik częstokroć dokonywa
wpisu korygującego niezwłocznie po dokonaniu wpisu nieprawidłowego i bez
wiedzy klienta, w celu natychmiastowego usunięcia skutków niewykonania
zobowiązania. W wyniku tego klientowi odebrana jest możliwość określenia
sposobu naprawienia szkody, z uwagi na brak wiedzy na temat niewykonania

125 Por. szerzej M. Bączyk, dz. cyt., s. 66 i nast.; H. Schimansky [w:] Bankrechts – Handbuch,
Band I, red. H. Schimansky, H.-J. Bunte, H.-J. Lwowsky, München 2001, s. 967–968; D. Rogoń,
Problemy związane z wpisem na rachunek bankowy, PB 2003, nr 4, s. 95 i nast.
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zobowiązania. Jednakże dokonanie wpisu korygującego bez wiedzy klienta
nie stanowi uchybienia kontraktowego pośrednika giełdowego. Uprawnienie
do samodzielnego dokonywania wpisu korygującego wynika z treści zobo-
wiązania podmiotu prowadzącego rachunek. Samodzielne usunięcie skutków
niewykonania zobowiązania w drodze dokonania wpisu korygującego na
rachunek rozliczeniowy klienta jest więc dopuszczalne z uwagi na zakres
zobowiązania pośrednika giełdowego.

F. Żądanie zapłaty odszkodowania pieniężnego
oraz odsetek za opóźnienie

Klientowi przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej tytułem
naprawienia szkody wyrządzonej przez pośrednika w związku z niewykona-
niem obowiązku spełnienia głównego świadczenia, bez względu na sposób
naruszenia zobowiązania. Równocześnie z żądaniem zapłaty odszkodowania
klient może potwierdzić wszystkie albo wybrane skutki niewykonania zobo-
wiązania, zażądać spełnienia świadczenia zgodnie z jego treścią, bądź zażą-
dać przywrócenia do stanu poprzedniego. Problematyka odszkodowania pie-
niężnego nie wymaga odrębnych rozważań, ponieważ na tle giełdowych
stosunków obligacyjnych nie występują zasadnicze odrębności w stosunku do
ogólnych reguł w tej mierze.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że roszczenie klienta o zapłatę sumy
pieniężnej tytułem odszkodowania nie ma samodzielnego znaczenia jako
sposób naprawienia szkody, jeżeli niewykonanie zobowiązania polega na
niewykonaniu obowiązku dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy klienta.
Uchybienia kontraktowe, które mogłyby stanowić podstawę roszczenia klien-
ta o odszkodowanie ze względu na niewykonanie obowiązku dokonania wpisu
na rachunek rozliczeniowy, stanowią jednocześnie przejaw niewykonania
obowiązku spełnienia głównego świadczenia. Roszczenie o zapłatę odszkodo-
wania przysługuje klientowi na podstawie umowy o pośrednictwo giełdowe,
jako stosunku podstawowego dla stosunku rachunku rozliczeniowego.
W przeciwieństwie do tego kontrahent instytucji bankowej może domagać się
odszkodowania pieniężnego w związku z niewykonaniem przez bank
obowiązku dokonania wpisu na rachunek.

Klientowi przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, jeżeli
skutki niewykonania zobowiązania przez pośrednika giełdowego odnoszą się
do środków pieniężnych klienta. W praktyce roszczenie o zapłatę odsetek przy-
sługuje klientowi głównie ze względu na niewykonanie obowiązku wydania
ceny sprzedaży, uzyskanej przez pośrednika w stosunku zewnętrznym.
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Ponadto roszczenie o odsetki może pojawić się na tle dyspozycji dokonania
czynności na rachunku rozliczeniowym pieniężnym (np. dyspozycja przelewu
na inny rachunek). Podstawę roszczenia o zapłatę odsetek stanowi przepis
art. 481 k.c., a w niektórych przypadkach przepis art. 741 k.c.

Należy podkreślić, że judykatura ani doktryna nie dopuszczają roszczenia
o zapłatę odsetek, liczonych od wartości świadczenia niepieniężnego, które
nie zostało przeliczone na pieniądze. Walor giełdowy nie stanowi pieniądza
w sensie jurydycznym. Jeżeli konsekwencje niewykonania zobowiązania przez
pośrednika giełdowego obejmują pomniejszenie majątku klienta w zakresie
walorów giełdowych, to klientowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek.

7. Odpowiedzialność kontraktowa klienta

A. Ogólne założenia odpowiedzialności klienta
z tytułu niewykonania zobowiązania

Odpowiedzialność klienta z tytułu niewykonania zobowiązania odgrywa
de facto rolę drugoplanową. Problematyka odpowiedzialności klienta wzbu-
dza zainteresowanie głównie z uwagi na niewykonanie obowiązku zapłaty
prowizji oraz niewykonanie obowiązku zwolnienia pośrednika z zaciągnię-
tych dla klienta zobowiązań. W praktyce mogą pojawić się także inne płasz-
czyzny odpowiedzialności klienta jako dłużnika pośrednika giełdowego. Należy
jednak zwrócić uwagę na to, że punktem wyjścia w fazie oceny roszczeń
pośrednika względem klienta z tytułu ewentualnego niewykonania zobowią-
zania powinna być analiza treści umowy o pośrednictwo giełdowe (praw
i obowiązków klienta). Rozszerzenie granic odpowiedzialności klienta
w umowie o pośrednictwo giełdowe (art. 473 k.c.) jest dopuszczalne jedynie
w zakresie aktualnych powinności umownych klienta.

Zagadnienie związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem zobo-
wiązania przez klienta a szkodą w majątku pośrednika nie wykazuje odręb-
ności w stosunku do sytuacji prawnej pośrednika jako sprawcy szkody w ma-
jątku klienta. Podobnie w zakresie przesłanki winy klienta nie występują
odrębności w stosunku do sytuacji prawnej pośrednika giełdowego. W dok-
trynie ukształtowała się opinia, iż ocena wykonania obowiązków przez dają-
cego zlecenie z uwzględnieniem kryterium należytej staranności nie odbiega
od ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej126.

126 L. Ogiegło, dz. cyt., s. 371.
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B. Niewykonanie obowiązku zapłaty prowizji

Klient jest zobowiązany do zapłaty prowizji. Jeżeli klient swego zobo-
wiązania nie wykona, to ponosi wobec pośrednika odpowiedzialność jako
dłużnik zobowiązania pieniężnego. Z tego względu nie pojawia się potrzeba
poszerzonych uwag w prezentowanym zakresie. Należy jednak podkreślić,
że sposób zapłaty wynagrodzenia przez klienta wpływa na zakres jego
odpowiedzialności względem pośrednika. Pośrednik samodzielnie, na pod-
stawie upoważnienia wynikającego z umowy, ściąga z rachunku klienta
przypadającą dla niego prowizję, co jest regułą w giełdowym obrocie wa-
lorami wpisanymi na rachunek rozliczeniowy. Pośrednik zaspakaja rosz-
czenie o prowizję w drodze obciążenia rachunku pieniężnego klienta.
Dlatego ocena odpowiedzialności klienta z tytułu niewykonania obowiąz-
ku zapłaty prowizji powinna uwzględniać również stopień przyczynienia
się pośrednika do powstania szkody (art. 362 k.c.). Na pośredniku ciąży
obowiązek prawidłowego obliczenia prowizji i zaspokojenia swojego rosz-
czenia względem klienta zgodnie z treścią zobowiązania, co podkreślono
w doktrynie127.

C. Niewykonanie obowiązku zwolnienia pośrednika
z zaciągniętych zobowiązań

Klient jest zobowiązany zwolnić pośrednika ze zobowiązań, zaciągnię-
tych w związku z zawarciem umowy sprzedaży na giełdzie na podstawie
udzielonej dyspozycji. Niewykonanie zobowiązania przez klienta polega
na odmowie przyjęcia korzyści uzyskanej przez pośrednika w stosunku
zewnętrznym. Klient popada wówczas w opóźnienie (jednocześnie jako
dłużnik i wierzyciel pośrednika). Jednakże sposób wydania klientowi korzyści
uzyskanej przez pośrednika w stosunku zewnętrznym wpływa na zakres
odpowiedzialności klienta w związku z odmową przyjęcia korzyści w postaci
zdematerializowanego waloru giełdowego. Pośrednik wykonywa obowiązek
wydania korzyści w drodze dokonania wpisu na rachunek rozliczeniowy
klienta. Dlatego klient w praktyce nie może uchylić się od przyjęcia świad-
czenia pośrednika giełdowego. Ponadto pośrednik samodzielnie ściąga po-
krycie rozliczeniowe z rachunku klienta. Odpowiedzialność klienta z tytułu

127 Zob. J. Becker, dz. cyt., s. 105.
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niewykonania zobowiązania w zakresie zwolnienia pośrednika z zaciągniętych
zobowiązań może de facto aktualizować się tylko wówczas, gdy pośrednik
udzielił klientowi kredytu rozliczeniowego, w związku z prolongowaniem
terminu udzielenia pokrycia. W tej sytuacji pośrednik spełnia główne świad-
czenie, chociaż klient pokrycia nie udzielił. Jak się wydaje, odmowa udzie-
lenia pokrycia przez klienta stanowi odmowę dokonania czynności, bez któ-
rej świadczenie pośrednika nie może zostać spełnione (art. 486 § 2 k.c.).
Pośrednik poszkodowany w wyniku niewykonania obowiązku udzielenia po-
krycia przez klienta może żądać spełnienia opóźnionego świadczenia, doma-
gać się sumy pieniężnej tytułem odszkodowania oraz – ewentualnie – odsetek
za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

W praktyce zaspokojenie roszczeń pośrednika względem klienta jest
ułatwione dzięki temu, że pośrednik zazwyczaj spełnia świadczenie za peł-
nym pokryciem (z uwzględnieniem roszczenia o prowizję) albo uzyskuje
zabezpieczenie przyszłego roszczenia względem klienta. Wymagalność rosz-
czenia pośrednika względem klienta o zwolnienie z zaciągniętych zobowiązań
nadchodzi w chwili zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie.

D. Inne przypadki odpowiedzialności klienta
względem pośrednika giełdowego

Odpowiedzialność klienta może wyłonić się jako wynik naruszenia
powinności umownych, które stanowią „odpowiednik” powinności pośrednika
giełdowego, jako profesjonalisty zobowiązanego na podstawie umowy o świad-
czenie usług. Nasuwa się jednak pytanie, czy na kliencie spoczywają
obowiązki, stanowiące korelat powinności przypisywanych tradycyjnie
pośrednikowi-usługodawcy. W szczególności, chodzi o obowiązek lojalności
klienta względem pośrednika giełdowego, obowiązek udzielania pośrednikowi
stosownych informacji, obowiązek zachowania dyskrecji, obowiązek prowa-
dzenia swoich spraw w taki sposób, aby nie doszło do skolidowania interesów,
czy też obowiązek dysponowania umów sprzedaży, które mają być zawarte
przez pośrednika z wiarygodnym (wypłacalnym) kontrahentem.

Pośrednik bezsprzecznie może postulować, ażeby klient kierował się
lojalnością, dobrą wiarą oraz zaufaniem w fazie wykonywania zobowiązania.
Trudno jednak podać przykład czynności dokonanych przez klienta, które
mogłyby stanowić uchybienie wskazanym kryteriom oceny wzajemnych sto-
sunków albo sprowadziłyby na klienta odpowiedzialność z tytułu niewyko-
nania zobowiązania, jako uchybienie wskazanym przykładowo obowiązkom
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odbiorcy usług. Doktryna, na tle wypowiedzi judykatury, ostrożnie toruje
drogę dla przypisania klientowi tego typu powinności umownych128.

W praktyce istotne znaczenie może mieć z pewnością problem odpo-
wiedzialności klienta w związku z naruszeniem obowiązku zachowania
tajemnicy. Klient na ogół nie jest zobowiązany do postępowania z uwzględ-
nieniem wymogu zachowania w dyskrecji faktów jemu tylko ujawnionych.
Jednakże, jak się wydaje, odpowiedzialność klienta aktualizuje się, jeżeli
pośrednik poniesie szkodę w wyniku przedostania się do ogółu wiadomości
zaadresowanych wyłącznie do klienta. Ujawnienie przez klienta powierzonych
jemu informacji może zatem okazać się działaniem bezprawnym, przy czym
obowiązek zachowania dyskrecji powinien wynikać z umowy. W braku wyraź-
nych postanowień umownych (regulaminowych) w zakresie obowiązku
zachowania tajemnicy przez klienta, pośrednik może domagać się naprawienia
szkody na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych.

Kwestia odpowiedzialności klienta względem pośrednika giełdowego
może wyłonić się także na tle poczynań klienta penalizowanych w obowią-
zującym ustawodawstwie giełdowym. Jeżeli na przykład klient dopuści się
przestępstwa manipulacji kursem giełdowym (art. 185 u.o.i.f.), to jednym z na-
stępstw takiego zdarzenia dla pośrednika giełdowego mogą okazać się sank-
cje nadzorcze, zastosowane przez organ nadzoru giełdowego. Pośrednik, któ-
remu nie można przypisać winy w takim przypadku (np. w zakresie współdzia-
łania w popełnieniu przestępstwa przez klienta; przepis art. 185 § 2 u.o.i.f.)
może domagać się odszkodowania od klienta, jak się wydaje na podstawie
przepisów o czynach niedozwolonych. Wykazany w procesie karnym brak winy
klienta nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, czy działanie klienta stanowi
niewykonanie zobowiązania z punktu widzenia prawa cywilnego (na potrze-
by procesu odszkodowawczego z powództwa pośrednika). Na samodzielne
potraktowanie zasługuje również kwestia usunięcia skutków ewentualnego
naruszenia dóbr osobistych pośrednika giełdowego (art. 24 § 1 k.c.).

Wyłania się także problem odpowiedzialności klienta na tle obowiązku
współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania przez pośrednika giełdowego.
W świetle opinii doktrynalnych obowiązek współdziałania klienta w znacz-
nym stopniu odbiega od ujęcia przewidzianego w przepisie art. 354 § 2 k.c.
Przyjmuje się bowiem, że na inwestorze spoczywa obowiązek umożliwienia
domowi maklerskiemu wykonania nałożonych na niego zadań. Z tego powodu

128 Zob. T. Czech, Glosa do wyroku SN z dnia 16 lipca 2003 roku, V CK 24/02, PB 2004,
nr 11, s. 39–40.
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zasadne jest wprowadzenie klauzuli generalnej, iż inwestor zobowiązuje się
do podjęcia starań dotyczących takich czynności, które są konieczne dla wła-
ściwego wypełnienia funkcji domu maklerskiego129. Sformułowana opinia
wzbudza zastrzeżenia. Przepis art. 354 § 2 k.c. nie jest podstawą tak szeroko
zakreślonego obowiązku klienta względem pośrednika giełdowego. Jak się
wydaje, odpowiedzialność klienta może ewentualnie aktualizować się jedynie
w związku ze współdziałaniem określonym w przepisie art. 354 § 2 k.c.

Współczesna judykatura dopuszcza możliwość uzyskania odszkodowania
za szkody doznane przez zleceniobiorcę przy wykonywaniu zleconej czynności.
Szkody takie powinien naprawić zleceniodawca, jeżeli pozostają w związku
przyczynowym z wykonywaniem zleconej czynności, chyba że szkoda nastą-
piłaby także i bez podjęcia się zlecenia przez zleceniobiorcę albo że zlecenio-
biorca za nią odpowiada z racji swej winy lub braku dostatecznych kwalifi-
kacji do wykonania czynności, której wykonania się podjął130. W tym przy-
padku podstawę ewentualnego roszczenia odszkodowawczego pośrednika
względem klienta stanowią jednak przepisy o czynach niedozwolonych.

129 M. Romanowski, Obowiązki inwestora wobec domu maklerskiego wynikające z umowy
zlecenia maklerskiego, PPH 1996, nr 10, s. 25; tenże, Umowa o pośrednictwo..., s. 199.

130 Zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 2 grudnia 2003 roku, III CK 167/02, OSNC 2005,
z. 1, poz. 9.
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W ogóle można powiedzieć, że im dalej wstecz się
posuwamy, tym rola pośredników była większa, dlatego, że
stosunki między ludźmi były zasadniczo wrogie i zetknięcie się
ich ze sobą wymagało takiego mediatora.

P. Dąbkowski,
Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego,

Lwów 1932, s. 109.
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Rozdz ia ł  XXIII

ZAKOŃCZENIE STOSUNKU
POŚREDNICZENIA GIEŁDOWEGO

ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1. Uwagi wstępne

Interes prawny stron umowy o pośrednictwo giełdowe doznaje zaspo-
kojenia sukcesywnie, w miarę udzielania przez klienta kolejnych dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. Podobnie prowizja pobierana jest
przez pośrednika stosownie do zawartych i wykonanych umów sprzedaży.
Dlatego zobowiązanie pośredniczenia giełdowego nie wygasa przez wyko-
nanie. W piśmiennictwie pojawiło się odmienne zapatrywanie1, które jed-
nak nie zasługuje na aprobatę. Spełnienie głównego świadczenia przez
pośrednika na podstawie dyspozycji klienta nie umarza bowiem długu
pośrednika z umowy o pośrednictwo giełdowe, lecz tylko dług powstały po
udzieleniu dyspozycji, czyli po wezwaniu do spełnienia jednostkowego
świadczenia.

Zobowiązanie pośredniczenia giełdowego wygasa na ogół w efekcie
wykonania przez kontrahentów uprawnień spotykanych na gruncie zobowią-
zań trwałych (ciągłych). Wypowiedzenie umowy stanowi w praktyce najczę-
ściej wykorzystywany środek prawny, który prowadzi do wygaśnięcia zobowią-
zania, a inne instytucje przewidujące taki skutek można w zasadzie traktować
jako drugoplanowe.

1 Zob. M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie),
Warszawa 2000, s. 285.
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Wypowiedzenie umowy pociąga za sobą określone następstwa dla po-
średnika giełdowego oraz jego klienta. Zobowiązanie wygasa dopiero po
upływie terminu wypowiedzenia. Natomiast pomiędzy wypowiedzeniem
umowy a upływem terminu wypowiedzenia strony nadal są związane zobo-
wiązaniem. W tym przedziale czasowym nabiera aktualności kwestia obo-
wiązków stron umowy, których wykonanie doprowadzi do wygaśnięcia
zobowiązania w taki sposób, że interes prawny obu kontrahentów dozna
pełnego zaspokojenia. Jeżeli pośrednik nie wykona tych obowiązków, to
zobowiązanie wygaśnie, ale klientowi będą przysługiwały roszczenia z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

2. Wypowiedzenie umowy o pośrednictwo giełdowe

Umowne zastrzeżenie nierozwiązywalności zobowiązań trwałych uzna-
wane jest za niedopuszczalne2. Umowa o pośrednictwo giełdowe może zatem
zostać rozwiązana przez osoby, które ją zawarły albo znalazły się w sytuacji
prawnej strony umowy w wyniku sukcesji. Oświadczenie woli w zakresie
wypowiedzenia umowy o pośrednictwo giełdowe może pochodzić
od pośrednika oraz od klienta. Kwestia wypowiedzenia umowy o pośrednictwo
giełdowe jest uregulowana w przepisach k.c. o umowie zlecenia3, które
odnoszą się także do wypowiedzenia umowy komisu4 oraz do pozakodekso-
wych umów o świadczenie usług5. Uprawnienie stron umowy zlecenia do
wypowiedzenia łączącego je stosunku zobowiązaniowego wynika z przepi-
sów o charakterze iuris cogentis6 (podobnie na tle umowy najmu7).

Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie (art. 746 § 1 k.c.),
nie musi określać przyczyn (motywów) wypowiedzenia (subiektywnych)8

i może wypowiedzieć umowę o pośrednictwo giełdowe bez ważnego powodu.

2 Por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006, s. 50;
W. J. Katner, Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów w obrocie gospodarczym [w:] Prawo
umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001, s. 249.

3 Por. np. A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1976, s. 403 i nast.; L. Ogiegło [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobo-
wiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2001, s. 364 i nast.; J. P. Naworski, Glosa do
postanowienia SN z dnia 5 października 1995 roku, I CR 9/95, Palestra 1996, nr 11–12, s. 218.

4 J. Frąckowiak [w:] System prawa prywatnego..., s. 461.
5 Zob. wyrok SN z dnia 17 listopada 1999 roku, III CKN 450/98, OSNC 2000, z. 5, poz. 97.
6 L. Ogiegło, dz. cyt., s. 364.
7 Zob. wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2000 roku, II CKN 264/00, OSNC 2000, z. 10, poz. 186.
8 Por. A. Szpunar, dz. cyt., s. 403.
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Pewne wątpliwości wiążą się z określeniem okoliczności wypowiedzenia
umowy przez pośrednika giełdowego. Na podstawie przepisu art. 746 § 2 k.c.
można sformułować wniosek, że wypowiedzenie umowy przez pośrednika
w każdym czasie jest skuteczne. Pośrednik ponosi jednak odpowiedzialność
ex contractu za szkodę związaną z wypowiedzeniem, jeżeli nie miał ważnego
powodu wypowiedzenia. Również wypowiedzenie umowy przez pośrednika
bez ważnego powodu odnosi skutki prawne9, nawet w czasie niedogodnym
dla klienta.

Prezentowane rozwiązanie jest niekorzystne dla klienta. Ze względu na
podmiotowe atrybuty pośrednika giełdowego można podjąć próbę odmien-
nego ukształtowania przesłanek skutecznego wypowiedzenia. Pośrednik gieł-
dowy znajduje się bowiem w podobnym położeniu prawnym, jak instytucja
bankowa. Przepis art. 730 zdanie drugie k.c. nie jest wprawdzie stosowany
w zakresie umowy o pośrednictwo giełdowe na podstawie odesłania, nie może
być również zastosowany per analogiae legis, ponieważ kwestia wypowiedze-
nia jest uregulowana de lege lata. Ze względu jednak na kwalifikowany pod-
miotowo charakter umowy o pośrednictwo giełdowe stosowna byłaby obrona
stanowiska, że tylko ważne powody uzasadniają wypowiedzenie umowy przez
pośrednika giełdowego. Jak się wydaje, można oczekiwać ukształtowania
poglądów judykatury na temat przesłanek wypowiedzenia umowy przez po-
średnika giełdowego z uwzględnieniem właściwości zobowiązania pośredni-
czenia giełdowego. Strony mogą natomiast w umowie wyłączyć uprawnienie
pośrednika do wypowiedzenia umowy bez ważnego powodu.

Zarówno klient jak i pośrednik giełdowy mogą wypowiedzieć umowę
o pośrednictwo giełdowe z uwagi na ważne powody (art. 746 § 3 k.c.).
Wspólną cechą stosunków trwałych (ciągłych) jest bezskuteczność zrzeczenia
się uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów10. Ważna
przyczyna wypowiedzenia umowy11 przez klienta może wiązać się z niewy-
konaniem obowiązku spełnienia głównego świadczenia albo niewykonaniem

9 Por. wyrok SN z dnia 7 grudnia 2000 roku, II CKN 351/00, OSNC 2001, z. 6, poz. 95.
10 Por. K. Kołakowski [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania,

t. II, Warszawa 1999, s. 285; L. Ogiegło, dz. cyt., s. 442; H. Brox, Handelsrecht und Wertpa-
pierrecht, München 2001, s. 112.

11 Zob. np. M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 286; L. Ogiegło, dz. cyt., s. 364;
Z. Kwaśniewski [w:] Prawo obrotu gospodarczego, Warszawa 1987, s. 221; E. Rott-Pietrzyk,
Wygaśnięcie umowy agencyjnej, Rejent 1999, nr 9, s. 241; tejże, Umowa agencyjna po nowelizacji
(art. 758–7649 k.c.). Komentarz, Kraków 2001, s. 203 i nast.; W. Pyzioł, G. Tracz, Wypowiedzenie
umowy kredytowej, PB 1994, nr 4, s. 99; J. Frąckowiak, dz. cyt., s. 462; A. Wojciechowska,
Prawnorzeczowa problematyka komisu, Prz. Sąd. 1998, nr 11–12, s. 114.
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obowiązku prowadzenia rachunku. Do ważnej przyczyny wypowiedzenia
nawiązuje zarówno unormowanie umowy zlecenia (art. 746 k.c.), jak i unor-
mowanie umowy rachunku bankowego (art. 730 k.c.). Dlatego też w fazie
sądowej oceny przyczyn wypowiedzenia umowy nie ma praktycznego zna-
czenia to, na którą podstawę prawną powołuje się strona, która wypowie-
działa umowę z uwagi na ważne (z jej punktu widzenia) przyczyny albo
występuje z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko partnerowi
umownemu. Judykatura dopuszcza określenie przez strony terminu wypowie-
dzenia z ważnych powodów w przypadku umowy o świadczenie usług, do
której mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia12. Wygaśnięcie
umowy o pośrednictwo giełdowe w wyniku wypowiedzenia z ważnych
powodów może więc mieć skutek natychmiastowy albo umowa wygaśnie
dopiero po upływie terminu wypowiedzenia określonego w umowie13.

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o giełdach towarowych
nie przewidują ustawowego terminu wypowiedzenia umowy o pośrednictwo
giełdowe. Umowny termin wypowiedzenia powinien być określony w taki
sposób, ażeby umożliwić klientowi zamknięcie spraw giełdowych bez nadmier-
nego pośpiechu. Krótki termin wypowiedzenia, określony w umowie, może
zostać zakwestionowany na podstawie kryterium właściwości (natury) stosunku
prawnego (art. 3531 k.c.). Nie można bowiem przychylić się do postulatu, ażeby
klient w pośpiechu zbywał walory giełdowe nabyte przed wypowiedzeniem
umowy, związany krótkim umownym terminem wypowiedzenia. Gospodarcze
skutki zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie na podstawie dyspozycji klienta
mogą aktualizować się w znacznym oddaleniu czasowym od chwili jej zawarcia
(np. umowy sprzedaży opiewające na prawo pochodne, umowy terminowe typu
forward opiewające na towary giełdowe).

Jeżeli termin wypowiedzenia nie został określony w umowie, to przepis
art. 3651 k.c. wymaga w takim przypadku uwzględnienia zwyczajowych
terminów wypowiedzenia. Nie można wykluczyć tego, że zwyczajowy termin
wypowiedzenia ukształtuje się inaczej w towarowym sektorze obrotu giełdo-
wego w porównaniu z sektorem obrotu instrumentami finansowymi. W szcze-
gólności, narzucenie klientowi terminu jednomiesięcznego, nieprzewidzianego
w umowie, ale z powołaniem się na zwyczaj, odbiera jemu możliwość
dogodnego zakończenia spraw giełdowych.

12 Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2004, V CK 433/03, OSNC 2004, nr 12, poz. 205.
13 Por. Z. Kuniewicz, Glosa do wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2004, V CK 433/03,

OSP 2007, z. 1, poz. 10.
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3. Podstawowe skutki prawne
wypowiedzenia umowy o pośrednictwo giełdowe

Zobowiązanie wygasa wraz z upływem terminu wypowiedzenia14, ze
skutkiem ex nunc15. Osiągnięcie skutku ex tunc w wyniku wypowiedzenia jest
uważane za sprzeczne z naturą zobowiązania o charakterze trwałym16. Wypo-
wiedzenie umowy o pośrednictwo giełdowe pociąga za sobą także inne konse-
kwencje prawne. Skutki wypowiedzenia umowy w okresie wypowiedzenia
można scharakteryzować z punktu widzenia kilku zagadnień szczegółowych.

Po pierwsze, należy określić wpływ wypowiedzenia umowy na udzie-
lone przez klienta, ale niewykonane jeszcze dyspozycje zawarcia umowy
sprzedaży na giełdzie. Rozpoczęcie biegu terminu wypowiedzenia nie zwal-
nia pośrednika od prowadzenia spraw klienta17. Dyspozycja udzielona przez
klienta przed wypowiedzeniem umowy przez jedną ze stron, ale nie zaadre-
sowana jeszcze do obrotu giełdowego z chwilą rozpoczęcia biegu wypowie-
dzenia, nadal wiąże pośrednika. Pośrednik powinien więc wykonać zobo-
wiązanie i nadać dyspozycji dalszy bieg (zaadresować dyspozycję na giełdę).
Strony mogą jednak umówić się inaczej i wtedy pośrednik będzie wolny od
zobowiązania.

Dyspozycja udzielona po wypowiedzeniu umowy, lecz przed upływem
terminu wypowiedzenia, ale nie zaadresowana do obrotu giełdowego przed
upływem terminu wypowiedzenia, przestaje wiązać pośrednika wraz z upły-
wem terminu wypowiedzenia. Pośrednik po upływie terminu wypowiedze-
nia nie jest związany zobowiązaniem i może powstrzymać się od działań
dla klienta.

Po drugie, nasuwa się pytanie, czy w okresie wypowiedzenia klient może
udzielać nowych dyspozycji. Należy przyjąć, że decydujące znaczenie mają
postanowienia umowy o pośrednictwo giełdowe. Jak się wydaje, w braku
zastrzeżenia umownego klientowi przysługuje uprawnienie do udzielania
nowych dyspozycji, aż do upływu terminu wypowiedzenia.

14 Por. J. P. Naworski, dz. cyt., s. 218.
15 A. Klein, Problem jednostronnego ukształtowania czasu trwania zobowiązaniowego stosunku

prawnego o charakterze ciągłym [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego.
Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994, s. 164

16 Wyrok SN z dnia 8 października 2004 roku, V CK 670/03, OSNC 2005, z. 9, poz. 162.
17 Por. L. Ogiegło, dz. cyt., s. 365.
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Po trzecie, pojawia się problem zasięgu podmiotowego skutków umów
sprzedaży, zawartych w okresie wypowiedzenia na podstawie dyspozycji klienta.

Umowa sprzedaży zawarta na podstawie dyspozycji klienta jest wiążąca
dla klienta, jeżeli dyspozycja została udzielona przed wypowiedzeniem
umowy, ale umowa sprzedaży doszła do skutku już po wypowiedzeniu18.

Umowa sprzedaży zawarta w przedziale czasowym pomiędzy wypowie-
dzeniem umowy a upływem terminu wypowiedzenia jest wiążąca dla klienta,
jeżeli dyspozycja została udzielona w przedziale czasowym pomiędzy
wypowiedzeniem umowy a upływem terminu wypowiedzenia.

Równorzędny skutek odnosi również umowa sprzedaży zawarta na
podstawie dyspozycji klienta już po upływie terminu wypowiedzenia, jeżeli
dyspozycja została udzielona wcześniej, a pośrednik był nią związany.

Jeżeli na podstawie dyspozycji klienta zostanie zawarta umowa sprzedaży
na giełdzie po rozpoczęciu biegu terminu wypowiedzenia, to dochodzi do skutku
umowa zobowiązująca do przeniesienia waloru giełdowego w stosunku
wewnętrznym. Konsekwencje umowy sprzedaży zawartej na giełdzie odnoszą
się wówczas do klienta. Jeżeli natomiast pośrednik doprowadzi do zawarcia
umowy sprzedaży, chociaż nie jest związany dyspozycją klienta, to skutki
zawarcia tej umowy odniosą się do pośrednika. Brak bowiem wówczas
przesłanki przejścia waloru giełdowego na klienta. Umowa zobowiązująca do
przeniesienia waloru giełdowego pomiędzy pośrednikiem i klientem nie docho-
dzi do skutku, z uwagi na niedostatek upoważnienia do działania dla klienta.

Po czwarte, wyłania się również kwestia ciążącego na pośredniku obo-
wiązku finalnego zdania sprawy. Obowiązek zdania sprawy (złożenia spra-
wozdania) przez pośrednika giełdowego należy interpretować szeroko19,
a obejmuje on przynajmniej dwie obszerniejsze płaszczyzny.

Na pierwszy plan wysuwa się obowiązek przedstawienia stosownych
wyliczeń, wynikający z obowiązku udzielania informacji przez usługodawcę.
Obowiązek sprawozdawczy w tym rozumieniu sprowadza się do przedsta-
wienia klientowi informacji o przebiegu wykonywania zobowiązania. Jak się
wydaje, pośrednik giełdowy wywiązuje się z tak rozumianego obowiązku
zdania sprawy sukcesywnie, w miarę udzielania klientowi informacji o kolejno
zawieranych i wykonywanych umowach sprzedaży (wyciąg z dziennika), bądź
informacji o obrotach na rachunku rozliczeniowym, z wyprowadzonym saldem
(jeżeli dziennik nie jest prowadzony, lecz tylko rachunek rozliczeniowy).

18 Por. J. Frąckowiak, dz. cyt., s. 462.
19 Zob. w szczególności W. Ludwiczak, Umowa zlecenia, Poznań 1955, s. 105.
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Nie zwalnia to jednak pośrednika od przedstawienia klientowi wyliczenia
zamykającego (końcowego)20. Ze względu na to, że zobowiązanie dobiegło
końca, taka informacja będzie obrazem sytuacji majątkowej kontrahentów
sprzed zawarcia umowy o pośrednictwo giełdowe. Oznacza to, że – pomi-
jając dane o znaczeniu historycznym (informacyjnym) – pozycje rachunkowe
obu kontrahentów będą wyrównane (zerowe), ale tylko wówczas, gdy obie
strony wykonały ciążące na nich zobowiązania i roszczenia obu kontrahentów
zostały w pełni zaspokojone.

Drugi wymiar obowiązku zdania sprawy obejmuje bowiem powinność
wykonania zobowiązań niewykonanych przed wypowiedzeniem umowy oraz
powstałych po wypowiedzeniu. Przede wszystkim pośrednik powinien wydać
klientowi korzyści uzyskane od osób trzecich w związku z czynnościami
dokonanymi na podstawie dyspozycji klienta. Ponadto pośrednik powinien
wydać składniki majątku otrzymane od klienta (nie tylko na podstawie umowy
o pośrednictwo giełdowe) albo uzyskane dla klienta z innego źródła. Oprócz
tego na pośredniku spoczywa obowiązek wykonania dyspozycji klienta
w odniesieniu do składników majątku nie podjętych przez klienta. W szcze-
gólności, pośrednik powinien wykonać dyspozycje klienta w zakresie prze-
niesienia składników jego majątku na inne rachunki. Pośrednik powinien też
obciążyć rachunek pieniężny klienta w zakresie zaległych prowizji. Jeżeli
pośrednik nie zaspokoi roszczenia o prowizję, to występując z żądaniem
zapłaty odsetek za opóźnienie może natrafić na zarzut klienta, sformułowany
na podstawie przepisu art. 362 k.c.

Na kliencie ciąży w głównej mierze obowiązek dostarczenia zaległego
pokrycia, który aktualizuje się wówczas, gdy klient korzystał z kredytu roz-
liczeniowego (odroczenie terminu udzielenia pokrycia), udzielonego przez
pośrednika jeszcze przed upływem terminu wypowiedzenia.

Jeżeli strony ze wskazanych powinności nie wywiążą się, to zobowią-
zanie pośredniczenia giełdowego wygaśnie wraz z nadejściem terminu wypo-
wiedzenia, ale strona niezaspokojona zachowuje roszczenia odszkodowawcze.

Po piąte, w związku z wypowiedzeniem umowy o pośrednictwo
giełdowe pojawia się kwestia zamknięcia rachunku rozliczeniowego klienta.
Wypowiedzenie umowy o pośrednictwo giełdowe nie daje jeszcze podstaw
do zaprzestania prowadzenia rachunku. Przed upływem terminu wypowie-
dzenia ma dojść bowiem do wykonania zaległych zobowiązań, nierzadko
powstałych w okresie wypowiedzenia. Obowiązek prowadzenia rachunku trwa

20 Por. np. S. Wróblewski, Powszechny austriacki kodeks cywilny. Część druga 938–1502,
Kraków 1918, s. 862.
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tak długo, jak długo na rachunku tym znajdują się zapisy wyrażające stan
długu bądź wierzytelności wobec drugiej strony umowy rachunku21. Cel pro-
wadzenia rachunku rozliczeniowego dla klienta odpada wraz z wygaśnięciem
zobowiązania pośredniczenia giełdowego. Pośrednik zamyka więc rachunek
dopiero z upływem terminu wypowiedzenia, co oznacza, że roszczenia wyni-
kające z umowy o pośrednictwo giełdowe nie są już odzwierciedlone przez
wpis na rachunek rozliczeniowy.

Jeżeli roszczenia odzwierciedlone przez wpis na rachunek rozliczeniowy
nie zostały jednak zaspokojone przed upływem terminu wypowiedzenia, to
pośrednik właściwie nie musi w dalszym ciągu prowadzić rachunku klienta.
Dla określenia rozmiaru niezaspokojonych roszczeń nie jest wymagane pro-
wadzenie rachunku po wygaśnięciu zobowiązania. Roszczenia pośrednika
wynikają z wyliczenia zamykającego (końcowego) przedstawionego klientowi,
które, jak się wydaje, odnosi skutki wezwania do zapłaty. Natomiast klient
uzyskuje informacje na temat zobowiązań niewykonanych przez pośrednika
na podstawie wyliczenia zamykającego (końcowego), informacji udzielanych
przez pośrednika sukcesywnie w miarę wykonywania zobowiązania, bądź też
na podstawie wyciągów z wyprowadzonym saldem rachunku. Na podstawie
takich informacji można określić zakres długu pośrednika względem klienta
po zamknięciu rachunku rozliczeniowego.

Po szóste, pojawia się również zagadnienie skutków wypowiedzenia
umowy w zakresie zabezpieczeń wierzytelności pośrednika, ustanowionych
na składnikach majątku klienta.

Wypowiedzenie umowy ma wpływ na dalsze trwanie zabezpieczeń wie-
rzytelności pośrednika giełdowego, ustanowionych na składnikach majątku
klienta. Zaspokojony pośrednik powinien zwolnić zabezpieczenia wierzytelności
względem klienta, ponieważ odpada cel przyświecający pośrednikowi w chwili
żądania ustanowienia zabezpieczenia aktualnych bądź przyszłych wierzytel-
ności. Pośrednik zwalnia zabezpieczenia stosownie do trybu ich ustanowienia
(np. dokonywa wpis na rachunek klienta). Jeżeli jednak roszczenia pośredni-
ka nie zostały zaspokojone przed nadejściem terminu wypowiedzenia, to po-
średnik może utrzymywać zabezpieczenia ustanowione na jego korzyść,
a nawet zażądać dodatkowego zabezpieczenia aktualnych oraz przyszłych wie-
rzytelności wynikających z umowy o pośrednictwo giełdowe.

21 J. Jackiewicz [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. W. Góralczyk jr., Warszawa 1999,
s. 130. Podobnie A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Komentarz, Warszawa 1999, s. 531.
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4. Zakończenie bytu prawnego stron
jako przyczyna wygaśnięcia
stosunku pośredniczenia giełdowego

Należy rozstrzygnąć jakie skutki w zakresie umowy o pośrednictwo
giełdowe wywiera zakończenie bytu prawnego stron tej czynności prawnej.

W przypadku śmierci klienta bądź utraty zdolności do działań praw-
nych znajdują zastosowanie reguły sukcesji i reprezentacji aktualne na tle
umowy zlecenia22. Umowa o pośrednictwo giełdowe nie wygasa, a pośrednik
w tych okolicznościach na ogół nie jest wolny od zobowiązania.

Natomiast problematyka pozbawienia pośrednika zdolności do działań
w obrocie giełdowym obejmuje kilka płaszczyzn23. Jeżeli członek giełdy utraci
zdolność do dokonywania czynności maklerskich, to umowa o pośrednictwo
giełdowe wygasa. Zdolność członka giełdy do dokonywania czynności w obro-
cie giełdowym ustaje wraz z wygaśnięciem zezwolenia na prowadzenie działal-
ności maklerskiej. Wygaśnięcie zezwolenia może być zasadniczo spowodowane
przez trzy zdarzenia: przez otwarcie likwidacji oraz przez ogłoszenie upadłości
domu maklerskiego (art. 89 ust. 1 u.o.i.f., dawniej art. 46 ust. 1 pkt 2 p.o.p.w.;
art. 44 ust. 1 u.g.t.), a także w wyniku wydania decyzji przez KNF, na podsta-
wie której zezwolenie jest cofnięte (art. 89 ust. 3 u.o.i.f., dawniej art. 46 ust. 2
p.o.p.w.; art. 44 ust. 2 u.g.t.). Przesłanki cofnięcia zezwolenia są określone
w ustawie (art. 169 ust. 1 u.o.i.f., dawniej art. 45 ust. 1 p.o.p.w.; art. 43 ust. 1
u.g.t.), przy czym szerszy katalog tych przesłanek przewiduje art. 8 dyrektywy
2004/39/WE (dawniej art. 3 ust. 7 dyrektywy 93/22/EEC24).

W dwóch pierwszych przypadkach (likwidacja i upadłość) wygaśnięcie
zezwolenia jest wywołane przez zdarzenie, które pociąga za sobą skutek
w postaci zakończenia bytu prawnego pośrednika giełdowego albo przynaj-
mniej taki skutek przewiduje na przyszłość. Natomiast trzeci przypadek polega
na tym, że pośrednik zachowuje status osoby prawnej, aczkolwiek traci upraw-
nienie do działania na giełdzie, w zakresie określonym w decyzji organu
nadzoru giełdowego. Z punktu widzenia klienta najbardziej dotkliwe ujemne
następstwa pociąga za sobą cofnięcie zezwolenia w zakresie świadczenia usług

22 Zob. np. A. Szpunar, dz. cyt., s. 404 i nast.; L. Ogiegło, dz. cyt., s. 365 i nast.;
J. Frąckowiak, dz. cyt., s. 462.

23 Zob. także M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 287.
24 Zob. na ten temat A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie.

Rynek kapitałowy, Warszawa 2000, s. 123.
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pośredniczenia giełdowego (art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 albo art. 38 ust. 2 pkt 2
u.g.t.) oraz w zakresie prowadzenia rachunków rozliczeniowych (art. 69 ust. 3
pkt 1 u.o.i.f. albo art. 38 ust. 2 pkt 3 u.g.t.).

5. Inne przyczyny
wygaśnięcia stosunku pośredniczenia giełdowego

W doktrynie sformułowano opinię, że umowa o świadczenie usług bro-
kerskich wygasa z przyczyn wymienionych w ustawie25. Należy jednak pre-
zentowany pogląd zakwestionować, ponieważ de lege lata nie obowiązują
uregulowania ustawowe przewidujące explicite skutek wygaśnięcia umowy
o pośrednictwo giełdowe.

Stosunek pośredniczenia giełdowego wygasa w wyniku nadejścia
terminu rozwiązującego, ziszczenia się warunku rozwiązującego oraz w wy-
niku zjednoczenia wierzytelności i długu w jednej osobie (confusio). Dopusz-
czalne byłoby również wygaśnięcie stosunku pośredniczenia giełdowego przez
datio in solutum, potrącenie, odnowienie, w wyniku umowy o zwolnienie
z długu oraz umowy o rozwiązanie stosunku prawnego. W doktrynie zasy-
gnalizowano aktualność niektórych wytypowanych sposobów wygaśnięcia
stosunku pośredniczenia giełdowego26.

Samodzielne znaczenie jako przyczyna wygaśnięcia zobowiązania wyni-
kającego z umowy o pośrednictwo giełdowe mogłoby mieć zamknięcie giełdy
albo giełdowej izby rozliczeniowej, czy też niektórych instytucji z otoczenia
towarowego segmentu obrotu giełdowego (np. domów składowych). Jak się
wydaje, podobne problemy mogłyby wyłonić się również na tle połączenia
albo podziału kilku giełd, izb rozliczeniowych bądź innych instytucji.

6. Przedawnienie roszczeń
wynikających z umowy o pośrednictwo giełdowe

A. Prawny reżim przedawnienia

Na gruncie umowy o pośrednictwo giełdowe powstają roszczenia z róż-
nych tytułów prawnych i z tego względu przedawniają się one po upływie
różnych terminów. Rozpatrywanie kwestii związanych z przedawnieniem

25 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz,
Warszawa 1999, s. 291; tenże, Umowa o pośrednictwo..., s. 285.

26 Zob. M. Romanowski, Umowa o pośrednictwo..., s. 285 i nast.
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roszczeń wynikających z umowy o pośrednictwo giełdowe powinno uwzględ-
niać źródło roszczenia, czyli zaskarżalny obowiązek dłużnika, który uzasad-
nia żądanie wierzyciela.

Z uwagi na odesłanie ustawowe przewidziane w u.o.i.f. (oraz w u.g.t.)
podstawowe znaczenie dla określenia terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy o pośrednictwo giełdowe mają przepisy kodeksu
cywilnego o umowie zlecenia27.

Wyłania się jednak problem regulacji prawnej przedawnienia roszczeń
wynikających ze stosunku rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w ramach
umowy o pośrednictwo giełdowe. Jeżeli pośrednik giełdowy prowadzi dla klienta
rachunek rozliczeniowy, to może nasuwać się wniosek, że zachodzi zbieg norm
w zakresie przedawnienia, na tle odesłania do przepisów o umowie zlecenia
oraz odesłania do przepisów o umowie rachunku bankowego. Jednakże giełdo-
we rachunki rozliczeniowe nie są rachunkami bankowymi. W wyniku tego do
przedawnienia roszczeń, które powstały na tle giełdowego rachunku rozlicze-
niowego prowadzonego przez pośrednika dla klienta, nie stosuje się przepisów
o przedawnieniu roszczeń z umowy rachunku bankowego28. Przeciwny pogląd
pojawił się w piśmiennictwie29. Należy jednak podkreślić, iż u.o.i.f. (oraz u.g.t.)
odsyła do przepisów o umowie rachunku bankowego tylko w zakresie rachunku
pieniężnego prowadzonego przez pośrednika dla klienta. Jak się wydaje, nie
jest to wystarczającą podstawą do stosowania, nawet per analogiae legis, prze-
pisów o przedawnieniu roszczeń z umowy rachunku bankowego w zakresie
przedawnienia roszczeń, które powstały w związku z prowadzeniem przez
pośrednika dla klienta obu giełdowych rachunków rozliczeniowych (rachunku
walorów oraz rachunku pieniężnego).

Z tego względu roszczenia pośrednika względem klienta oraz roszcze-
nia klienta względem pośrednika z tytułu prowadzonych rachunków rozli-
czeniowych przedawniają się stosownie do ogólnych reguł w tej mierze
(art. 118 k.c.) oraz w terminach przewidzianych dla roszczeń wynikających
z umowy zlecenia. Przepis art. 731 k.c. nie znajduje zastosowania.

B. Terminy przedawnienia roszczeń pośrednika

Roszczenia pośrednika giełdowego ulegają przedawnieniu po upływie
trzech lat, stosownie do unormowania art. 118 k.c. Ogólny termin trzyletni

27 M. Romanowski, tamże, s. 288.
28 W tym zakresie zob. T. Czech, Przedawnienie roszczeń posiadacza rachunku bankowego,

PB 2003, nr 10, s. 53 i nast.
29 A. Chłopecki [w:] Prawo o publicznym obrocie..., s. 531 i nast.
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przedawnienia roszczeń dotyczy w szczególności roszczeń pośrednika wzglę-
dem klienta o zwolnienie ze zobowiązań, zaciągniętych w wyniku zawarcia
umów sprzedaży na podstawie dyspozycji klienta. Tej kategorii roszczeń nie
obejmuje przepis art. 751 pkt 1 k.c., który przewiduje krótszy, dwuletni ter-
min przedawnienia30. Z upływem terminu trzyletniego przedawnia się rów-
nież roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje
pośrednik giełdowy względem klienta31.

Po upływie skróconego terminu dwuletniego ulega przedawnieniu rosz-
czenie pośrednika o zapłatę wynagrodzenia32. Z upływem tego samego ter-
minu przedawnia się roszczenie pośrednika o zwrot poniesionych wydatków,
przez co należy rozumieć roszczenie przeciwko klientowi, który korzystał
z kredytu rozliczeniowego (w związku z odroczeniem terminu udzielenia
pokrycia). Wydatek określony w przepisie art. 751 pkt 1 k.c. należy trakto-
wać jako świadczenie spełnione przez pośrednika na rzecz osoby trzeciej,
w związku z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej na podstawie dyspozy-
cji klienta, który skorzystał z kredytu rozliczeniowego.

C. Terminy przedawnienia roszczeń klienta

Roszczenia klienta ulegałyby przedawnieniu po upływie trzech lat tylko
wówczas, gdyby zawarcie umowy o pośrednictwo giełdowe miało związek
z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą (giełdową). Na ogół
termin przedawnienia roszczeń klienta wynosi zatem dziesięć lat.

Po upływie dziesięciu lat przedawnia się roszczenie klienta o spełnienie
głównego świadczenia z umowy o pośrednictwo giełdowe oraz roszczenie
o wydanie korzyści uzyskanej przez pośrednika w stosunku zewnętrznym.

Nie zasługuje na aprobatę skrócony termin dwuletni przedawnienia
roszczeń klienta, na podstawie przepisu art. 751 pkt 1 k.c.33. Składniki majątku
klienta, poruczone pośrednikowi w celu wykonywania umów sprzedaży zawar-
tych na podstawie dyspozycji klienta (pokrycie rozliczeniowe), nie są zaliczką
w rozumieniu przepisów o umowie zlecenia (art. 743 k.c.). W wyniku tego
należy przyjąć, że roszczenia klienta o zwrot składników majątku poruczonych

30 Inaczej M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 291. Por. także wyrok SN
z dnia 16 lutego 2001 roku, IV CKN 269/00, OSNC 2001, z. 9, poz. 139.

31 Wyrok SN z dnia 16 lipca 2003 roku, V CK 24/02, Biuletyn SN 2004, nr 1, poz. 10
z glosą T. Czecha, PB 2004, nr 11, s. 33.

32 Por. także wyrok SN z dnia 14 stycznia 2004 roku, I CK 54/03, OSNC 2005, z. 2, poz. 35.
33 Podobnie M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie..., s. 291.
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pośrednikowi przedawniają się po upływie dziesięcioletniego terminu
ogólnego.

Ten sam dziesięcioletni termin przedawnienia dotyczy również roszczeń
klienta o dokonanie wpisu na rachunek rozliczeniowy oraz o skorygowanie
błędnego wpisu. Roszczenie o dokonanie wpisu może wynikać z dyspozycji
zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie, bądź też z innej dyspozycji klienta
(np. dyspozycji przelewu składników majątku klienta na inny rachunek).
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Börsenvermittlungsvertrag

Zusammenfassung

Die Dissertation von Konrad Zacharzewski Börsenvermittlungsvertrag hat einen
dogmatischen Charakter. Ihr Ziel ist das Rechtsverhältnis zwischen dem Börsevermittler
und dem Kunden eingehend zu beschreiben. In diesem Buch war auch die rechtliche
Einrichtung der Börseneinrichtung zu beschreiben. Darum charakterisieren die ersten
Kapitel der Dissertation die Börse. Dort wurden auch die Genese der Börsenvermittlung
und die Entwicklung der rechtlichen Rahmen der Börsenvermittlung in Polen, wie
auch die rechtlichen Funktionen des Börsenvermittlers vorgestellt.

Ferner präsentiert der Verfasser die rechtliche Stellung der Vertragsparteien des
Börsenvermittlungsvertrages. Die rechtliche Lage eines Börsenvermittlers ist im
polnischen Recht ähnlich wie in anderen Rechtssystemen. Im polnischen Recht besteht
jedoch ein Problem der Benennung des Börsenvermittlers. Das ist eine wesentliche
Frage, da die Nomenklatur vom Börsenvermittlern einen Einfluss auf den Inhalt des
Börsenvermittlungsvertrages hat. Aus diesem Grund hat sich der Verfasser für eine
allgemeine Bezeichnung entschieden.

Im dritten Kapitel wurde der Abschluss des Börsenvermittlungsvertrages
dargestellt. Durch den Börsenvermittlungsvertrag wird der Börsenvermittler zur
Erfüllung seiner Hauptleistung verpflichtet. Die Hauptleistungspflicht des
Börsenvermittlers ist die Annahme der Disposition von einem Kunden und die
Übertragung der Disposition auf der Börse.

Außerdem ist der Börsenvermittler verpflichtet eine Rechnung (ein
Verrechnungskonto) für seinen Kunden zu führen (eine Finanzinstrumentkonto und
eine Geldkonto). Der Börsenvermittler ist verpflichtet eine Kontoeintragung zu leisten,
wodurch die rechtliche Stellung des Kunden wiedergespiegelt wird.

Im weiteren Teil des Aufsatzes wurden die rechtlichen Eigenschaften des
Börsenvermittlungsvertrages geschildert. Der Börsenvermittlungsvertrag ist ein
entgeldliches Rechtsgeschäft. Die Vergütung des Vermittlers stellt eine Provision dar.
Der Börsenvermittlungsvertrag ist ein typischer Vertrag, jedoch kein gegenseitiger
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Vertrag. Den Börsenvermittlungsvertrag kann man außerdem als einen
Dienstleistungsvertrag beschreiben.

Die Grundlage der rechtlichen Konstruktion des Börsenvermittlungsvertrags ist
der Auftrag, der im polnischen Zivilgesetzbuch geregelt ist. Im Fall des
Börsenvermittlungsvertrages kann man gleichzeitig die Möglichkeit der Anwendung
der Vorschriften über den Kommissionsvertrag erwägen. Der Börsenvermittlungsvertrag
kann ferner als Maklervertrag, Werkvertrag, oder Agenturvertrag behandelt werden.

Der Kunde kann jederzeit die Disposition des Kaufvertragsabschlusses an der
Börse erteilen. Die Kundendisposition stellt die Grundlage der Handlung des
Börsenvermittlers für den Kunden dar. In seiner Disposition bestimmt der Kunde den
Inhalt des Kaufvertrages. Insbesondere bestimmt der Kunde die Art des
Finanzinstrumentes und dessen Preis. Der Kunde kann seine Disposition verändern
und widerrufen.

An dieser Stelle wurden ebenfalls die grundlegenden rechtlichen Funktionen
der Disposition des Kaufvertragsabschlusses an der Börse und die Rechtsfolgen der
Dispositionserteilung beschreiben. Es wurde außerdem ein Vergleich der Disposition
mit anderen ähnlichen Rechtsgeschäften vorgeführt. Die Disposition, die der Kunde
dem Börsenvermittler erteilt, zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Angebot des
Kaufvertragsabschlusses an der Börse, der Anweisung und der Vollmacht.

Aufgrund der Kundendisposition schließt der Börsenvermittler einen
Börsenkaufvertrag ab. Deshalb war ferner dieses Börsengeschäft darzustellen. Der
Kunde ist keine Partei des Börsenkaufvertrages, da nicht er, sondern der
Börsenvermittler ihn abschließt.

In dieser Dissertation war auch der Börsenkaufgegenstand zu analysieren. Der
Börsenkaufvertrag beläuft auf das Finanzinstrument. Das Finanzinstrument ist ein
subjektives Recht, das auf die Rechnung eingetragen wird. Jedoch in der polnischen
und fremden Rechtslehre wird das Finanzinstrument auf verschiedene Art und Weise
behandelt. In diesem Bereich wurden unterschiedliche Theorien vorgeführt.

Da Partei des Börsenkaufvertrages ein Börsenvermittler ist, und nicht ihr Kunde,
ist der Börsenvermittler deshalb der Erwerber des Finanzinstruments und das
Finanzinstrument geht in sein Vermögen hinein. Auf diese Weise ist der
Börsenvermittler ein mittelbarer Stellvertreter. Er schließt den Börsenkaufvertrag im
eigenen Namen und auf Rechnung des Kunden ab. Der Kunde erteilt nur seine
Disposition.

An dieser Stelle wurden die rechtlichen Grundlagen des Erwerbs von dem
Finanzinstrument behandelt. In der polnischen und ausländischen Rechtslehre ist diese
Frage äußerst strittig. Zum Beispiel kann das Finanzinstrument als ein Wertpapier
oder auch als eine bewegliche Sache übertragen werden. In der Rechtswissenschaft
spricht man auch über den konsensualen oder realen Charakter des
Finanzinstrumenterwerbes.

In der Phase der Übertragung des Finanzinstruments wird eine Clearingstelle
eingeschaltet. Die Clearingstelle führt die Rechnungen für den Börsenvermittler. Jedoch
der Börsenvermittler führt die Rechnung für den Kunden. Auf diese Weise ist der
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Börsenvermittler ein mittelbarer Stellvertreter auf der Etappe der Erfüllung des
Börsenkaufvertrags.

Die Nachricht über den Abschluss des Kaufvertrags an der Börse trifft bei der
Clearingstelle ein. Dann unternimmt die Clearingstelle die Abrechnungen. Auf diese
Weise gehen die Rechtsfolgen des Börsenkaufvertrags in das Vermögen des
Börsenvermittlers hinein. Danach nimmt der Börsevermittler die Abrechnungen vor
und die Rechtsfolgen des Börsenkaufvertrags übergehen auf den Kunden.

Der Börsenabrechnungsverkehr ist ein wichtigstes Element von den
Börsenrechtsgeschäften. Die gegenwärtige Börse kann ohne die Clearingstelle nicht
funktionieren. Darum waren auch Elemente der rechtlicher Konstruktion des
Börsenabrechnungsverkehrs zu erörtern.

Der Börsenabrechnungsverkehr wurde nach den in der Rechtslehre vorgestellten
Auffassungen charakterisiert. Die Abrechnungsstelle wird zum Beispiel als eine
Kaufvertragspartei oder als der Rechtsnachfolger der Kaufvertragspartei behandelt.
Doch die Clearingstelle schließt keinen Kaufvertrag an der Börse ab. Deshalb war ein
Konzept der rechtlichen Stellung der Clearingstelle zu erarbeiten.

Der Verfasser hat eine Theorie formuliert, nach der die Rechtsfigur der
Anweisung im Bereich des Börsenabrechnungsverkehrs ihre Anwendung findet. Die
grundlegenden Voraussetzungen der rechtlichen Konstruktion des
Börsenabrechnungsverkehrs wurden nach der Zwei-Anweisungs-Theorie beschrieben.

Auch die Rechtsverhältnisse im Rahmen des Börsenabrechnungsverkehrs waren
zu charakterisieren. Die Clearingstelle ist als Annehmer von einer Börsenanweisung
zu behandeln. Deswegen hat sie die Leistungen aus dem Börsenkaufvertrag zu erfüllen.
Die Clearingstelle macht das auf diese Art, dass sie gleichzeitige Verbuchungen in
den Rechnungen von Börsenkaufvertragsparteien vornimmt. Auf diese Weise veräußert
der Verkäufer das Finanzinstrument und der Erwerber erwirbt es. Dabei ist es zu
unterstreichen, dass die Clearingstelle die Leistungserfüllung für den zahlungsunfähigen
Börsenvermittler verweigern kann.

Sehr viele detaillierte Fragen sind mit der Eintragung auf die Rechnung
verbunden. Es war der rechtliche Charakter der Eintragung auf die Rechnung und
die gesetzlichen Fassungen der Folgen der Eintragung auf die Rechnung darzustellen.

Die Eintragung erlangt ihre Rechtsfolgen auf verschiedenen Ebenen. Am
wichtigsten sind aber die Folgen im Bereich des Sachenrechts und des Schuldrechts.
Die Eintragung auf die Rechnung stellt die Erfüllung des Börsenkaufvertrags dar.
Außerdem ist die Eintragung auf die Rechung eine Voraussetzung der Rechtsnachfolge.
Natürlich kann man auch andere Rechtsfolgen der Eintragung auf die Rechnung nennen.

Der Börsenvermittler ist mittelbarer Stellvertreter. Der Börsevermittler schließt
den Börsenkaufvertrag im eigenen Namen und auf Rechnung des Kunden ab. Der
Kunde erteilt nur seine Disposition. Demzufolge ist der Börsevertreter verpflichtet alle
Nutzungen an den Kunden herauszugeben. In der Dissertation werden einige Formen
der Herausgabe der Nutzungen dargestellt. Im Finanzinstrumentverkehr spielt jedoch
die wichtigste Rolle die Herausgabe der Nutzen durch die Eintragung auf die
Kundenrechnung.
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Der Anspruch des Kunden auf Vornahme der Eintragung auf die
Kundenrechnung entsteht im Moment, wenn der Börsenkaufvertrag an der Börse
abgeschlossen wird. In diesem Moment hat der Börsenvermittler die Eintragung auf
die Kundenrechnung zu leisten.

Der Börsenvermittler ist ein mittelbarer Stellvertreter und darum war in diesem
Buch die Eigentumsübertragung im Rahmen der Börsenvertretung zu beschreiben.
Der Börsevermittler überträgt alles das auf den Kunden, was er im Rahmen des
Börsenkaufvertrags erworben hat. Die wichtigste Frage ist die Rechtslage des Kunden
nach dem Abschluss des Börsenkaufvertrages. Es ist anzunehmen, dass der Kunde im
Augenblick des Kaufvertragsabschlußes an der Börse das Finanzinstrument veräußert
bzw. erwirbt.

In diesem Aufsatz wurde auch die Frage der Synchronisierung von dem Verkauf
und dem Erwerb durch zwei verschiedene Kunden bearbeitet. Die Veräußerung und
der Erwerb des Finanzinstruments finden gleichzeitig statt. Im Moment des Verkaufes
verliert der Kunde das Finanzinstrument und erwirbt den Preis. Im Moment des
Erwerbs erhält der Kunde das Finanzinstrument und veräußert den Preis.

Im letzten Kapitel wurde die Haftung der Parteien des Börsenvermittlungsvertrages
erörtert. Die grundsätzliche Bedeutung hat natürlich die Haftung des Börsenvermittlers.
Es wurde die Nichterfüllung, wie auch die mangelhafte Vertragserfüllung analysiert. Man
kann zwei Ebenen aussondern, das heißt den Bereich der Nichterfüllung der
Hauptleistungspflicht und den Bereich der Nichterfüllung der Abrechnungsführungspflicht.
Im ersten Fall beruht die Vertragsverletzung auf der Nichterfüllung eine
Kundendisposition und der Verwendung des Vermögensbestandteiles ohne die
Kundendisposition. Im zweiten Fall entsteht die Vertragsverletzung durch die mangelhafte
Eintragung in der Kundenrechnung, wie auch durch die Eintragung in der Rechnung
ohne Berechtigung.

Detaillierte Fragen sind auch mit dem Schaden im Vermögen des Kunden
verbunden. In der Dissertation wurden Schadenskomponente im Börsenverkehr und
die Schadenabrechnung untersucht. Dargestellt wurden ferner die möglichen
Restitutionsleistungen. Der Bereich der Haftung des Kunden ist beschränkt. Der Kunde
ist verpflichtet eine Provision zu bezahlen und eine Deckung zu gewährleisten. Er
haftet gegenüber dem Börsenvermittler, wenn er diesen Pflichten nicht nachkommt.
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WYKAZ SCHEMATÓW

Schemat 1 do rozdziału XV

Ogólne ujęcie konstrukcji prawnej giełdowego cyklu rozliczeniowego
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Schemat 2 do rozdziału XV

Przekaz transferu walorów giełdowych

Schemat 3 do rozdziału XV

Przekaz zapłaty ceny sprzedaży
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Schemat 4 do rozdziału XVI

Udzielenie i przyjęcie dwóch przekazów w zakresie umów sprzedaży zawieranych na giełdzie z udziałem
urzędnika giełdowego (tzw. członka giełdy specjalisty)
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Schemat 5 do rozdziału XVI
Udzielenie i przyjęcie dwóch przekazów w zakresie umów sprzedaży zawieranych na giełdzie w trybie
ofertowym ustnym (open outcry)
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