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1.   Uwagi ogólne

Recenzowana   rozprawa   mgr.    Szymona   Kulmaczewskiego   została   napisana   na

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiwicza w Poznaniu pod opieką

naukową Promotora Pana dr. hab. Rafała Szczepaniaka, prof. UAM. Dotyczy analizy prawnej

umowy holdingowej .

W końcowej części recenzji sporządzający ją zwykle koncentruje się na prawidłowym

sfomułowaniu jej  konkluzji,  w  tym  również  obowiązujących  podstaw  prawnych  recenzji,

a zatem już na wstępie niniej szej recenzji chciałbym, ponieważ -w analizowanym przypadku

bez    wątpienia    -    należy    zauważyć,    że    rozprawa    doktorska    imponuje    rozmachem

przeprowadzonych  badań  oraz  w  zakresie  sposobu przedstawienia  ich  wyników,  nie  tylko

w  zakresie  ilości  stron  rozprawy  doktorskiej  (łącznie  ponad  550  stron),  ilości  odesłań  do

przypisów  (ponad  1750),  ale  także  ilości  pozycji  wykorzystanej  w  niej  literatury  polskiej

(około  900  pozycji)  i  obcej  (około   150  pozycji),  zatem  łącznie  ponad  1050  pozycji,  czy

orzecznictwa  polskiego  i  zagranicznego  sądów  różnych  instancji  (około  130  pozycji),  jak

również   rzadko   spotykanym   w  rozprawach   doktorskich   przed   publikacją   stopniem  jej

uporządkowania,  w  tym  nie  tylko  poszczególnych  większych  części  rozprawy  (Wstępu,

rozdziałów  i  ich  części,  czy  Zakończenia),  ale  także  wewnętrznego  uporządkowania  treści

w ramach tych części. Przykładowo Wstęp i Zakończenie zostały podzielone na poszczególne

części   wskazujące   ich   kluczowe   elementy   treściowe,   w  tym   we   Wstępie   tezę   główną

i  znaczną  liczbę  10  hipotez,  natomiast  w  Zakończeniu  niebagatelną  liczbę  35  wniosków,

w  tym  także  wniosków  o  charakterze  c7e  /ege /ć?rć%c7o,  z  kolei  każdy  rozdział  rozprawy

doktorskiej jest zakończony uporządkowanymi  w kolejnych punktach,  syntetycznie ujętymi

wnioskami. Sądzę, Że dla każdego recenzenta podejmowanie się oceny przygotowanej w taki



sposób  rozprawy  doktorskiej  jest  wielką  przyjemnością,   „przysmakiem"  intelektualnym,

formalnym  i  merytorycznym,  którego  bardzo  trudno  jest  przestać  kosztować  (próbować).

W    zasadzie    ta    syntetyczna    ocena    rozprawy    doktorskiej    mogłaby    wystarczyć    dla

sformułowania   pozytywnej    konkluzji   niniejszej    recenzji.    Przedstawiona   w   kolejnych

punktach tej recenzji ocena poszczególnych elementów rozprawy doktorskiej łączy się zatem

przede wszystkim z „powinnością metodologiczną" wynikającą z obowiązku przygotowania

przez Recenzenta rzetelnej oraz obiektywnej recenzji.

Przyjęte    sfomułowanie    tematu    rozprawy    doktorskiej    należy    ocenić    bardzo

pozytywnie.  Z uwagi  na szeroki zakres rozprawy  doktorskiej,  wynikający z jej  spisu treści,

wydaje się, że jej tytuł bez szkody dla zawartości merytorycznej mógłby ewentualnie brzmieć

„umowa holdingu".  Bez względu na sposób sfomułowania tytułu objęte tematem rozprawy

doktorskiej  zagadnienie jest bardzo doniosłe z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i, tym

bardziej,   praktycznej.   Stanowiąca  temat  recenzov`ranej   rozprawy  problematyka  nie   była

bowiem  do  chwili  obecnej  nie  licząc  zwłaszcza  bardzo  istotnej,  jednak,  w  mojej  ocenie

poruszającej   znacznie   mniej   zagadnień   z   tego   obszaru,   węższej   merytorycznie   pracy

L.  Steckiego z lat 90.  XX w.  (Holding z  1999 r.) zbadana w sposób kompleksowy,  chociaż

w ostatnich latach poświęca się jej  wprawdzie wycinkowo  (fragmentarycznie), jednak coraz

więcej uwagi w literaturze, np. w bardzo ważnych pracach A. Szumańskiego, A. Opalskiego,

M.  Michalskiego,  J.  Ziętego,  czy  P.  Wiórka  i  judykatuze.  Tym  bardziej  zatem  potrzeba

przedstawienia   zagadnienia   umowy   holdingowej   w   sposób   możliwie   całościowy   przed

stworzeniem  recenzowanej  rozprawy  była  bardzo  dostrzegalna  i  ewidentna,  a rozprawa  ta

w moim przekonaniu bardzo dobrze, jeżeli nie znakomicie, ją realizuje, na poziomie znacznie

przekraczającym   wymagania   stawiane   rozprawom   doktorskim,   a   być   może   nawet   na

poziomie książki habilitacyjnej .

Znaczenie  wymienionej  w  tytule  rozprawy  doktorskiej  instytucji  (holding)  jest  dla

współczesnego obrotu gospodarczego bardzo duże i wielopłaszczyznowe. Z jednej  strony jej

stosowanie  pobudza  wymianę  oraz  intensyfikuje  aktywność  gospodarczą,  co  wpływa  na

poziom  wzrostu  gospodarczego.  Z  drugiej  prowadzi  do  generowania wielu,  nie  raz  bardzo

złożonych  problemów   wymagających  pogłębionej   analizy   prawnej.   W   związku   z  tym

podjęcie  się  w rozprawie  doktorskiej  analizy  instytucji  umowy  holdingowej jest bez  cienia

wątpliwości bardzo zasadne.

Autor  precyzyjnie  określił  i  wyjaśnił  główny  cel  badawczy  rozprawy  doktorskiej.

Rozprawa została poświęcona prawnym aspektom działalności holdingowej.  Stanowi rezultat



postępowania    badawczego    dotyczącego    umownych    mechanizmów    oddziaływania    na

przedsiębiorcę,    który   uczestniczy   w   holdingu.    Treść   rozprawy   zawiera   szczegółową

charakterystykę tych mechanizmów z uwzględnieniem powodowanych przez nie  następstw

w sferze struktury holdingu (zob. str.  1 rozprawy doktorskiej, zwanej dalej : r.d.).

W   związku   z   tym   celem   rozprawy   doktorskiej   jest   analiza   koncepcji   umowy

holdingowej   na   tle   problematyki   holdingu,  jak   również   określenie   natury   (charakteru

prawnego)   tej   umowy   na   gruncie   obowiązującego   prawa,   z   uwzględnieniem   regulacji

właściwych zarówno dla materii prawa prywatnego jaki  i publicznego,  w tym w niektórych

przypadkach również w unormowaniach obowiązujących w obcych porządkach prawnych, tj.

m.in. w prawie W. Brytanii, Francji, Czech, Węgier, Rosji,  Stanów Zjednoczonych Ameryki

Północnej,  Włoch,  czy  Niemiec.  Wybór  zagranicznych  porządków  prawnych  uzasadniony

został potrzebą zwrócenia uwagi na te konstrukcje, które mogą służyć jako źródło inspiracji

przy   tworzeniu   polskich   rozwiązań   prawnych.   Pomimo   dostrzeganych   przez   Autora

odrębności,   słusznie   zauważa   On,   że   natura   prawna   konstrukcji   umowy   holdingowej

w zagranicznych porządkach prawnych umożliwia poparcie postulowanych zmian polskiego

prawa holdingowego przykładami ich stosowania w imych państwach (zob. str. 4 r.d.).

Na str.17-22 rozprawy doktorskiej Autor w sposób bardzo uporządkowany oznaczył

cyframi  rzymskimi  (1  -  XI),  sfomułował  i  obszemie  przedstawił jedenaście  tez  i  hipotez

badawczych  tej   rozprawy   (w  tym  jedną  główną  tezę   badawczą  oraz   dziesięć   hipotez

badawczych),   z   których   w   niniejszej   recenzji   zostaną   przywołane   jedynie   wybrane,

naj ważniej sze elementy.

Za  główną  tezę  badawczą  recenzowanej  rozprawy  doktorskiej  jej  Autor  przyjmuje

twierdzenie,   że   prawna   regulacja   instytucji    hmowy   holdingowej   jest   podstawowym

elementem    problematyki     prawa    holdingowego     i     powima     gwarantować     istnienie

instrumentów chroniących interesy uczestników holdingu oraz tzw. osób trzecich związanych

z jego strukturą. Autor dostrzega, iż na tym obszarze wyważenie odpowiednich proporcj i jest

niezwykle  trudne,  zwłaszcza jeśli  przyjąć,  że  model  tych  relacji  nie  znajduje  wyraźnego

ustawowego uregulowania.  Taka sytuacja ma jak dotąd miejsce w prawie polskim (zob.  str.

17 r.d.).

Następnie  Autor  fomułuje  następujące  hipotezy  badawcze  rozprawy  doktorskiej,

które w niniejszej recenzji prezentuję w formie skrótowej :

1)   w polskim  systemie prawnym prawo  holdingowe  nie  stanowi  osobnej  gałęzi  prawa.

Nomy   prawa  holdingowego   zlokalizowano   zarówno   w  prawie   publicznym  jak



i   w  prawie   prywatnym,   przede   wszystkir``,   zaś   w   kodeksie   spółek   handlowych

będącym   integralną   częścią   prawa   prywatnego.   Przy   stosowaniu   nom   prawa

holdingowego    uwzględniać    naleźy    zatem    nie    tylko     normy    o     charakterze

cywilistycznym, ale także niektóre normy niecywilistyczne (str.17 r.d.);

2)   w  ramach  polskich  rozwiązań  ustawodawca  nie  gwarantuje  wystarczającej  ochrony

uczestnikowi    holdingu    (tzw.    jednostce    holdingowej).     Jest    to    następstwem

ograniczonej  (ramowej)  regulacji  prawa  holdingowego,  która  nie  określa  w  sposób

czytelny   sytuacji   prawnej   związanej   z   holdingiem   potencjalnych  jej   adresatów.

Ustawodawca chroni dobro takich struktu jak np. spółki kapitałowe czy spółdzielnie,

natomiast daleki jest od uwzględniania interesów grupy podmiotów jaką jest holding

(str.18 r.d.).

3)   przepisy prawa polskiego nie określają w sposób czytelny i zrozumiały adresowanych

do   przedsiębiorcy   zasad,   na  jakich   opiera   się   instytucja   umowy   holdingowej.

W  związku  z  tym  w  piśmiennictwie  funkcjonują  w  tym  obszarze  zróżnicowane

stanowiska i fomułowane na ich podstawie paradygmaty na temat roli, znaczenia oraz

fimkcji  umowy  holdingowej   w  obrocie.  Niewątpliwą  podstawą  prawną  kategorii

umów holdingowych są regulacje natury prywatnoprawnej i publicznoprawnej (str.  18

r.d.).

4)   dyspozytywne  nomy  zawarte  w  kodeksie  spółek  handlowych  (dalej:  k.s.h.,  w  tym

m.in. w art. 228 pkt 6 k.s.h. oraz w art.  393 pkt 7 k.s.h. w zw. z art.  7 k.s.h.) nakazują

podejmowanie   w   przedmiocie   umów   holdingowych   stosownych   uchwał   oraz

przeprowadzenie     określonych     procedur    rejestrowych.     Z     uwagi     na    pewną

niepraktyczność  tego  rozwiązania  zasadnym  wydaje  się  postulat  odejścia  od  tego

rozwiązania względnie jego nowelizacji. Zdaniem niektórych potrzeba jest dalej idąca.

W opinii  A.  Opalskiego  czy A.  Szumańskiego  należy zrezygnować  z całej  regulacji

umów  holdingowych, jaka  w  tej  chwili  występuje  w  kodeksie  spółek  handlowych.

W przypadku zrezygnowania z regulacji art. 7 k.s.h. prowadzone obecnie w doktrynie

rozważania na temat umowy holdingowej o zabarwieniu czysto teoretycznym, nabiorą

praktycznego znaczenia (str.19 r.d.).

5)   pojęcie umowy holdingowej jest związane z obrotem gospodarczym. Specyfika obrotu

gospodarczego  deteminowana  jest  takimi  cechami  jak  koncentracja  potencjałów

w tym kapitału oraz szybkość wymiany. W nbrocie gospodarczym współpraca oparta

wyłącznie   na   pojedynczej   umowie   stron   okazuje   się   często   niewystarczająca.



Dostrzega  się  potrzebę  specjalizacji  w  ramach  określonych  typów  umów  a  także

potrzebę tworzenia nowych fi]nkcjonalnych postaci umów. Szczególnego znaczenia na

tym polu zyskują tzw. zespoły (kompleksy) umów (str.  19 r.d.).

6)   przejawem aktywności holdingowej jest działalność ukierunkowana na zewnątrz @m

/oro  ć?x/er#o).  0  fiinkcjonowaniu  struktury  holdingu  decyduje  zatem  koncentracja

kapitałowa.   Co  prawda  sam  holding  jako  struktura  (zespół)  przedsiębiorców  nie

stanowi  struktury  prawnie  relewantnej  wobec  osób  trzecich.  Niemniej  w  obrocie,

a  więc  przy  nawiązywaniu  określonych  relacji  prawnych  z  uczestnikami  struktury

holdingu, struktura ta traktowana jest jako struktura jawna. (str. 20 r.d.).

7)   holding kwalifikować można jako:  a) rodzaj  stosunku prawnego, b) wspólnotę praw

i  interesów,  c)  instytucję  prawną.   Wynika  to  z  tego,  Że  przyczynami  powstania

holdingu  są  różne  zdarzenia  prawne,  w  tym  m.in.  zawarcie  umowy  holdingowej.

Czymości  te  składają się  na akt  założycielski  tej  struktury,  na jej  akt korporacyjny

(str. 20-21  r.d.).

8)   istnieje potrzeba wprowadzenia materialnoprawnej  podstawy dla holdingu w polskim

porządku  prawnym.  Kompleksowa  regulacja  instytucji  holdingu  wskazywałaby  na

trwałość   relacji   zachodzących   pomiędzy   jednostką   dominującą   a   jednostkami

zależnymi.  Relacje  te  są  podstawą  wydawania  wiążących  poleceń  przez jednostkę

dominującą  jednostkom  zależnym.   Ustawodawca  powinien  w  sposób  przejrzysty

i    czytelny    określić    reguły    odpowiedzialności    w    relacjach    między   jednostką

dominującą i jednostkami zależnymi, a także w relacjach tych jednostek z podmiotami

trzecimi, jak również  zasady organizacji tego zgrupowania (str. 21 r.d.).

9)   struktura holdingu przypomina stosunki wewnątrz spółki kapitałowej. W takim ujęciu

można  pojmować  charakter  odpowiedzialności, jaka  kształtuje  się  w  tej  struktuze.

Kwestia  odpowiedzialności  przedsiębiorców  uczestniczących  w  holdingu  ma  duże

znaczenie  nie  tylko  dla jego  tworzenia  i  f;nkcjonowania.  Jest  niezmiemie  istotna

także po jego wygaśnięciu (ustaniu, str. 21  r.d.).

10)w  chwili  ustania  holdingowych  powiązań  prawnych  cała  struktura  holdingu  ulega

dezintegracji.   Wygasa   w  tym   momencie   istniejący   dotąd   stosunek   subordynacji

(podporządkowania).     Wyeliminowane     zostają    podstawy     dla     fiinkcjonowania

jednolitego kierownictwa oraz organizacji holdingu.  Jeśli  dana struktura holdingowa

zarządzana  była  przez  spółkę  holdingową,  to  co  do  zasady  powimo  nastąpić  jej

rozwiązanie.  Z  momentem  dezintegracji  struktury  holdingu  następuje  wygaśniecie



(ustanie)  praw  i  obowiązków jej  uczestników,  które  znajdowały  swe  zakotwiczenie

w  umowie  holdingowej  bądź  umowach  akcesoryjnych.  Powyższą  sytuację  trzeba

przeciwstawić    sytuacji    związanej    z    wygaśnięciem    (ustaniem)    samej    umowy

holdingowej.    Tego   rodzaju   zdarzenie   prowadzi   jedynie   do   wygaśnięcia   praw

i obowiązków uczestników tej umowy, natomiast ze swej natury nie wpływa w sposób

istotny na samą strukturę holdingu. Zorganizowanie struktury holdingowej może mieć

bowiem  wymiar  nie  tylko  umowny  ale  także  pozaumowny  czyli  faktyczny  bądź

mieszany (str. 22 r.d.).

2.   Ocena struktury rozprawy

Recenzowana rozprawa  doktorska ma  fomę  maszynopisu  książki  i  liczy  556  stron

(w  tym  ściśle  15  stron  oznaczonych  cyframi  rzymskimi  -I-XV  i  541   stron  oznaczonych

tradycyjnie  -  cyframi   arabskimi),   na  których   Autor   zamieścił   ponad   1750   odesłań   do

przypisów.

Składa    się    z    Przedmowy,    Wykazu    najważniejszych    skrótów,    imponującego,

obszemego, podzielonego na 6 punktów Wstępu, sześciu rozdziałów merytorycznych (I-VI),

zakończonych   syntetycznymi   uporządkowanymi,   wyliczonymi   w   punktach   wnioskami,

Zakończenia,  Summary  of  the  PhD  thesis  (podsumowania  zawierającego  tezy  rozprawy

doktorskiej  w języku  angielskim),  imponującego  wykazów  różnych  kategorii  źródeł  (Akty

prawne,   Bibliografia),   a   także   dosyć   rzadko   spotykanego   w   rozprawach   doktorskich

z  dyscypliny  nauki  prawne,  ale  ocenianego  coraz  bardziej  pozytywnie  Wykazu  rysunków

i tabel (ściśle: wykazu 6 rysunków i 2 tabel).

Prezentowana problematyka została przez Autora usystematyzowana w sposób bardzo

prawidłowy. Układ rozdziałów, jak również pozostałych jednostek redakcyjnych w rozprawie

doktorskiej  jest przemyślany,  logiczny  i  prawidłowy.  Umożliwiło  to  Autorowi  prawidłową

realizację wskazanych w rozprawie doktorskiej założeń (celów) badawczych. Należy przyj ąć,

że Autor zachował właściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi  rozdziałami,  a w ramach

rozdziałów -odpowiednie proporcje między składającymi się na nie paragrafami, punktami,

podpunktami i ich częściami.

W  rozdziale  pierwszym  rozprawy  doktorskiej  pt.:  „Umowy  o  trwałe  współdziałanie

podmiotów     gospodarczych    -    charakterystyka"     przedstawione     zostały     zagadnienia

wprowadzające   w   problematykę   umów   gospodarczych.    Zdefiniowano   w   nim   m.in.



potencjalne   strony   tych   umów   poprzez   wróżnienie   przedsiębiorców   funkcjonujących

wkrajowymporządkuprawnym.Wrozdzialepi`erwszymAutorprzybliżyłrównieżtypologię

umów  o  trwałe  współdziałanie  przedsiębiorców.  Rozdział  drugi  rozprawy  pt.:  „Podstawy

nomatywne  stosunku zobowiązaniowego holdingu" został poświęcony problematyce źródeł

regulacji  holdingu.  W  treści  rozdziału  Autor  wskazał  m.in.  w jak  szerokim  zakresie  sfera

aktywności holdingowej  czerpie swoje uzasadnienie z przepisów prawna (przybliżył pojęcie

prawa holdingowego,  określił jego istotę,  funkcje a także umiejscowienie w systemie prawa

polskiego),jakrómieżzaprezentowałzagadnieniaciotycząceaksjologiiprawaholdingowego

i właściwości (natury) stosunku zobowiązaniowego holdingu.  W rozdziale trzecim rozprawy

doktorskiej  pt.:  „Swoboda  umów  w  zakresie  porozumień  gospodarczych",  Autor  podjął

analizę  zagadnienia zdolności  kontraktowej  oraz  swobody umów,  w tym przede  wszystkim

zdefiniował  zakresy  obu tych pojęć  a także  ich  status prawny  w prawie  polskim.  Rozdział

czwartyrozprawypt.:„Kwalifikacjaprawnaumowholdingowej"dotyczyanalizycharakteru

prawnego   umow   holdingowej,   w   tym   przede   wszystkim   odniósł   się   do   problemów

związanychzfimkcjonowaniemholdinguwobrocieprawnym.Wrozdzialepiątymrozprawy

doktorskiej    („Stosunki   prame   w   ramach   holdingu   a   umowa   holdingowa"),   Autor

skoncentrował  się  na  trzech  bardzo  istotnych  zagadnieniach  problemowych  związanych

z  relacjami  prawnymi   w  ramach  holdingu,   w  tym  na  kwestii   podmiotowości  prawnej

stosunków  holdingu,   przedmiotu  tych   stosunków,   a  zwłaszcza   głównego   ich   elementu

utożsamianegozpojęciemwspółpracyipartycypacji,jakrównieżkwestiiodpowiedzialności.

Ostatni   szósty   rozdział   rozpraw   zatytułowany   Wygaśnięcie   umowy   holdingowej   oraz

następstwa  prawne  z  tym  związane  poświęcony  został  zagadnieniu  wygaśnięcia  (ustania)

umowy  holdingowej,  przede  wszystkim  aspektowi  umownemu  oraz  pozaumownemu  tego

zdarzenia.

W wkazie „Akty prawne" Autor wskazał powołane w rozprawie doktorskiej polskie

akty  prawne  (43  pozycje)  i  zagraniczne  akty  prawne  (32  pozycje).  W  bardzo  obszemej

„Bibliografii" (str. 496-540 r.d.), umieścił wkaz literatury polskiej  (około 900 pozycji) oraz

zagranicznej(około150pozycji),wykazorzecznictwa(str.536-539),wtymorzecznictwaSN

(około  90 pozycji),  orzecznictwa sądów powszechnych,  zwłaszcza sądów apelacyjnych (23

pozycje),  orzecznictwa  Trybunału  Konstytucyjnego  (17  pozycji)  oraz  orzecznictwa  sądów

zagranicznych  (2 pozycje),  a także wykaz pozostałych wykorzystanych  w rozprawie źródeł

(materiałów  -  8  pozycji).  Powyższe  dwa  obszeme  wykazy  źródeł  uzupełnia  dodatkowo

wmieniony wyżej  wykaz 6 rysunków i 2 tabel (str.  541  r.d.). Z uwagi na główny problem



badawczy rozprawy doktorskiej, jej  cel i tezy oraz hipotezy badawcze, a także zastosowaną .

metodologię  zakres  wykorzystanych  źródeł  stanowi  dużą  zaletę  recenzowanej   rozprawy.

Sposób przygotowania poszczególnych wykazów, w tym Bibliografii nie budzi zastrzeżeń.

3.   Ocena strony fomalnej rozprawy

Zawarte w rozprawie doktorskiej rozważania są jasne i logiczne. Rozprawa ta została

napisana dojrzałym, klarownym i precyzyjnym językiem.

Przypisy zostały skonstruowane w sposób co do zasady prawidłowy. Liczba typowych

dla  rozpraw  doktorskich  i   innych  tego  typu  prac   drobnych  niedoskonałości   literowych,

interpunkcyjnych,     stylistycznych,     gramatyczno-językowych    czy     znaczeniowych    jest

stosunkowo  niewielka  (śladowa) jak  na tak  obszemą,  liczącą, jak  wyżej  wspomniano,  556

stron rozprawę doktorską. Są to przy tym zwłaszcza niedoskonałości (lub tzw. niezręczności)

natury stylistycznej, czy znaczeniowej.

Przykładowo na str.  1  r.d. Autor utożsamia nieobowiązujące już w polskim porządku

prawnym pojęcie podmiotu gospodarczego, które było przewidziane w ustawie o działalności

gospodarczej  z  1988  r.  z obowiązującym aktualnie począwszy od 2021  r.,  a przewidzianym

w  trzech  kolejnych  ustawach  dotyczących  prowadzenia  działalności  gospodarczej  (Prawo

działalności gospodarczej z  1999 r. , o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. i Prawo

przedsiębiorców  z  2018  r.)  pojęciem  przedsiębiorcy  i  stwierdza  m.in.:  ,,Holding  stanowi

fomę   trwałego   współdziałania   podmiotów   gospod;rczych...(...)".   Takie   utożsamienie

pojęcia podmiotu gospodarczego i przedsiębiorcy (albo zamienne posługiwanie się pojęciem

podmiotu   gospodarczego   i   przedsiębiorcy)   występuje   również   w   innych   fragmentach

rozprawy  doktorskiej,  w  tym  także  w  tytułach  jej   rozdziałów,   czy  niższych  jednostek

redakcyjnych,  albo  innych jej  elementach, np.  na str.  7  r.d.  („W aktualnym stanie prawnym

podmioty  gospodarcze  (przedsiębiorcy)...(...)",  w  przywołanym  wyżej  tytule  rozdziału  1

rozprawy doktorskiej, a także w tytule paragrafu  1  w rozdziale 1 tej rozprawy (na str. 23 r.d.)

lub w tytule rys.1  (str.  29  r.d.:  „Rys.1.  Podmioty gospodarcze funkcjonujące w krajowym

porządku prawnym"), a ponadto na str. 47 r.d.  („W świetle zgodnych opinii osiąganie przez

podmiot gospodarczy fazy wzrostu uzależnione jest od następujących czynników"), na str. 50

(„Tabela 1. Typologia umów o trwałe współdziałanie podmiotów gospodarczych"), na str. 55

(„Rys.    2.    Czynności   prawno-organizacyjne   warunkujące   trwałość    i   rozwój    podmiotu

gospodarczego")  i  w wielu innych  fragmentach.  Może to  mieć  związek  z tym,  Że pierwsza



polska  monografia  L.  Steckiego  dotycząca  holdingu,  a  także  część  innych  polskich  prac

naukowych  z  tego  obszaru  pochodzi  z  lat  90.  poprzedniego  stulecia,  a  zatem  przypada  na

okres obowiązywania ustaw o działalności gospodarczej  z  1988 r.  i przewidzianego w niej

pojęcia „podmiot gospodarczy",  zaś Autor niejako  automatycznie  „przeniósł" to  pojęcie  do

pisanejjużwczasieobowiązywaniakategoriiprawnej„przedsiębiorca"rozprawydoktorskiej,

nadając mu w tejże rozprawie znaczenie tożsame z pojęciem przedsiębiorcy.  Można jednak

dopatrywać  się  także  innych  przyczyn  utożsamiania  tych  pojęć  przez  Autora  w  rozprawie

doktorskiej , o czym szerzej napisałem w pkt 5 niniejszej recenzji pt. „Uwagi merytoryczne".

Można wskazać rómież na przykłady imych tego rodzaju niedoskonałości (1ub tzw.

niezręczności)   zwłaszcza   natury   stylistycznej,   czy   znaczeniowej:   na   str.   2   r.d.   Autor

stwierdza,  że  „Zgodnie  z  art.   1  KC  deklarującym  expressis  verbis  zasadę jedności  prawa

cywilnego,  mówić  należy  o  KC jako  ustawie  systemowej",  z  kolei  na str.  4  r.d.  podkreśla:

„Wybórtenpodyktowanybyłpotrzebązwróceniauwaginatekonstrukcje,któresłużyćmogą

zaźródłoinspiracjiprzytworzeniurodzimychrozwiązań",anastr.5r.d.konstatuje:„Pociąga

to zatem stwierdzenie, że przejęcia mogą mieć wmiar prawny jak też czysto faktyczny". Na

str.   14   i..d.   Autor  wskazuje,   że:   „Na  tle   działalności   holdingowej   istotne  jest   również

orzecznictwo sądów". Z kolei na str.17 r.d.  stwierdza iż: „Główna teza pracy sprowadza się

do uznania, że instytucja umow holdingowej  Oej  regulacja prawna). . .(. . .)", co łączy się ze

sporadycznym utożsamianiem w treści rozprawy doktorskiej  instytucji  umow holdingowej

z   instytucją   holdingu   w   ogólności.   Inne   przykłady   niedoskonałości   stylistycznych,   czy

językowych  zawarte  zostały  w  następujących  stwierdzeniach:   na  str.   19  r.d.  -  „Wolno

twierdzić, że pojęcie umow holdingowej jest związane z obrotem gospodarczym", na str. 20

r.d. - „Próbując ustalić czym jest holding należy odwołać się do elementów konstytuujących

właściwość tej  struktury", na str. 22 r.d. -„Powższą sytuację trzeba przeciwstawić sytuacji

związanej   z   wgaśnięciem   (ustaniem)   samej   umowy  holdingowej,   (zamiast,   raczej:   ...

odróżnić  od...),  na  str.  25  r.d.  -„Poza  ww.  rozumieniem  przedsiębiorstwa  istnieje  wiele

pomniejszych klasyfikacji", na str. 30 r.d. -„Analizując właściwość umów strukturalnych na

gruncie  trwałej  współpracy  gospodarczej  zwrócić  należy uwagę  na następujące",  na  str.  32

r.d. -„Wyczerpujące uregulowanie umów założycielskich zostało zawarte w kodeksie spółek

handlowch",  na str.  s.  42  r.d.  - „Owo podobieństwo wyraża się w odniesieniu do  ustroju

prawnego  spółki  zależnej...(...)",  na  str.  43  r.d.  -„Mając  na  uwadze  powyższe  wskazać

należy, że praktyce obrotu gospodarczego trudność sprawia znalezienie, a w dalszym rzędzie

sfomułowanie  elementów przedmiotowo-istotnych  umowy holdingowej",  czy  na str.  s.  46
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r.d.    -    „Trwała    współpraca    gospodarcza    (przedsiębiorstw    jak    też     innych    fom

organizacyjnych)...(...)".  Treść  ostatniego  z  przywołanych  cytatów  rodzi  pytanie  o  to,  co

dokładnie Autor rozumie przez pojęcie „innej  fomy organizacyjnej" i jaki jest jego zakres,

a także o to, jakie  inne formy organizacyjne mogą zdaniem Autora taką trwałą współpracę

gospodarczą prowadzić, czy Autorowi chodziło na przykład albo też przede wszystkim o tzw.

podmioty niekomercyjne,  czy też o  zupełnie  inne  „fomy  organizacyjne",  do  czego  szerzej

odnoszę się w pkt 5 niniejszej recenzji pt. „Uwagi merytoryczne".

Po     usunięciu     z     treści     rozprawy     doktorskiej     niedoskonałości     językowych

i stylistycznych przykładowo wskazanych powyżej  z pełnym przekonaniem rekomenduję jej

wydanie w formie monografii.

4.   Ocena metodologii zastosowanej w rozprawie

Recenzowana rozprawa doktorska dotyczy problematyki usytuowanej na tzw. „styku"

klasycznego   prawa  cywilnego,   w  tym  prawa  zobowiązań   (kontraktowego)   oraz  prawa

gospodarczego  (w  tym  zarówno  prawa  gospodarczego  prywatnego  -  zwanego  również

prawem    handlowym    -    w    części    dotyczącej    prawa    przedsiębiorców,   jak    i    prawa

gospodarczego  publiczriego).  Trafnie  zatem  Autor  posłużył  się  w  niej  przede  wszystkim

metodą  fomalno-dogmatyczną,  która  ma  charakter  wiodący,  natomiast  w  odniesieniu  do

niektórych  kwestii    (w  tym  m.in.  dla  ustalenia  podobieństw  i  różnic  między  regulacjami

umowy   holdingowej   oraz   holdingu   w   badanych   systemach   prawnych,   a   także   oceny

możliwości   potencjalnej   implementacji   obcych   rozwiązań   legislacyjnych   do   polskiego

porządku    prawnego)    pomocniczo    metodą    komparatystyczną    (prawno-porównawczą).

W  związku  z  tym  Autor  dokonał  w  rozprawie  doktorskiej  wykładni  przede  wszystkim

przepisów prawnych  obowiązujących  w prawie  polskim  oraz  w  wybranych  zagranicznych

porządkach  prawnych,  w  tym  m.in.  w  porządkach  prawnych  Wielkiej  Brytanii,  Francji,

Czech, Węgier, Rosji, Stanów Zjednoczonych Amer}'ki Północnej, Włoch, czy Niemiec (zob.

także  uwagi  zawarte  w  pkt  1  niniejszej  recenzji), jak  również  analizy judykatury  polskiej

i   zagranicznej.    Obowiązujące   regulacje   prawne   poddane   zostały   analizie,   w   której

uwzględniono zarówno dyrektywy wykładni systemowej , językowej jak i funkcjonalnej .

Dokonana w rozprawie  doktorskiej  analiza przepisów prawa polskiego  i wybranych

porządków prawa zagranicznego jak również analiza orzecznictwa polskiego i zagranicznego

jest bardzo dokładna oraz pogłębiona. Podstawowa teza badawcza rozprawy doktorskiej oraz
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hipotezy badawcze zostały przez Autora przedstawiona we „Wstępie" (zob.  w tym zakresie

uwagi   zawarte   w   pkt    1    niniejszej   recenzji).   Zamieszczone   w   rozprawie   doktorskiej

rozważania zostały ukierunkowane na realizację przyjętego celu i wykazanie założonej tezy

badawczej  (oraz  10  hipotez  o  takim  charakterze).  Wnioski  badawcze  zostały  przez  Autora

zawarte   w   syntetycznych   i   bardzo   dobrze   uporządkowanych   wnioskach   częściowych

kończących  każdy  z  rozdziałów,   a  ich  podsumowanie  w  fomie  wyodrębnionych  oraz

w  zwarty  sposób  opisanych  35   wniosków  badawczych  umieszczonych  w  Zakończeniu.

Sposób  prezentacji  głównej  tezy  badawczej   i  hipotez  badawczych  we  Wstępie,  a  także

wniosków     badawczych     -     w     fomie     uporządkowanych     wniosków     częściowych

zamieszczonych    w    poszczególnych    rozdziałach,    natomiast    sumarycznych    wniosków

końcowych  w  Zakończeniu  rozprawy  doktorskiej   -  zasługuje   na   szczególną  pochwałę

i wróżnienie. Rzadko bowiem zdarza się, by tak dobrze, nie tylko od strony metodologicznej

były  przygotowane  aspirujące  do  wyższego  stopnia  albo  tytułu  naukowego  odpowiednio

monografie habilitacyjne albo tzw. książki profesorskie z zakresu dyscypliny nauki prawne.

5.   Uwagi merytoryczne

Autor   przygotował    przemyślaną    i    oryginalną   rozprawę    doktorską,    w    której

w sposób  co do zasady prawidłowy dokonał obszemej  analizy konstrukcji prawnej  umowy

holdingowej.   Zawarte   w  recenzowanej   rozprawie   rozważania  potwierdzają  umiejętności

badawcze jej  Autora,  który  wykazał  się  w niej  umiejętnością przeprowadzenia pogłębionej

analizy przepisów prawa (polskiego i zagranicznego), jak też orzecznictwa oraz fomułowania

adekwatnych wniosków, z którymi generalnie trudno się nie zgodzić.

W   rozprawie   doktorskiej   jej   Autor   podjął   się   z   powodzeniem   udowodnienia

prawdziwości  wskazanej  w jej  „Wstępie" głównej  tezy badawczej,  a także przedstawionych

hipotez badawczych (zob. uwagi zawarte w pkt 1 niniejszej recenzji).

Autor trafnie  stwierdził m.in.,  Że  ustawodawca nie  definiuje pojęcia umów o  trwałe

współdziałanie  przedsiębiorców.  Pojęcie  to jak  i  kwestię  zasad  ogólnych  dotyczących  tych

umów fomułuje oraz rozwija nauka prawa. Zdaniem M.  Sośniaka systematyka tego rodzaju

czymości  prawnych  opiera  się  na  podstawowym  kryterium,  jakim  jest  przedmiot  (treść)

świadczenia  stron.  Przepisy  prawa  prywatnego  kształtują  pewne  rodzaje  umów  o  trwałe

współdziałanie tak,  że określają ich pojęcie,  elementy a także  fomę.  Dotyczy to np.  umów

założycielskich    nazywanych    umowami    korporacyjnymi,    czy    także    porozumieniami
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organizacyjnymi.  Do  tego  typu umów zalicza  się  zarówno  umowę  spółki  handlowej,  statut

spółdzielni jak też regulamin stowarzyszenia. Na gruncie powyższego uznaje się jednak, że to

umowa spółki handlowej  stanowi najlepiej  ukształtowany model umowy założycielskiej  (str.

469 r.d.).

Następnie  Autor  słusznie  podkreślił,  że  część  doktryny  prawa  prywatnego  zalicza

umowy holdingowe do grupy umów strukturalnych. Termin „umowy strukturalne" podobnie

jak  w  przypadku   „umów  o   trwałe   współdziałanie   podmiotów   gospodarczych"   nie   ma

charakteru nomatywnego w prawie krajowym.  W literaturze fimkcjonuje jednak pogląd, że

pojęcie „umów o trwałe współdziałanie" jako „umownych powiązań integracyjnych" stanowi

dla  umów  holdingowych  logiczną  oraz  teoretyczną  nadbudowę.  W  ramach  prawa  państw

europejskich  nie  wypracowano  w  tym  zakresie  jednolitej  aparatury  pojęciowej.  Niektóre

kodyfikacje   (np.   niemiecka)   normują   umowy   strukturalne   w   ramach   kodeksów.   Inne

natomiast  (np.  szwajcarska)  czynią  to  w  takim  zakresie,  który  nie  do  końca  pokrywa  się

z przyjętą systematyką tych czynności prawnych (str. 471 r.d.).

W  dalszej  kolejności  Autor  trafnie  zauważvł,  iż  umowy  strukturalne  są  podstawą

istnienia  prostych,  jak  również  złożonych  struktur  organizacyjnych.   Z  punktu  widzenia

konstrukcyjnego   umowy   te   różnią   się   natężeniem   występujących   w   nich   elementów

podmiotowych.  W przypadku umowy /.oj.73/ i/e7z/z% prowadzi to do powstania odrębnego od

jej  uczestników podmiotu prawa,  zaś w przypadku umów holdingowych - do wytworzenia

pomiędzy    ich    uczestnikami    wyłącznie    określonego    powiązania    organizacyjnego.    To

spostrzeżenie  jest  dla  Autora  podstawą  wniosku,  że  istnieją  dwa  główne  rodzaje  umów

struktualnych  oraz  do  wyróżnienia podstawowych  cech tych  umów.  Główną cechą umów

strukturalnych  jest  to,  że  cele  ich  stron  są  wspólne  a  nie  przeciwstawne  (są  to  umowy

wspólnego   celu).   Ponadto   cecha   konstrukcyjna   umów   strukturalnych  jest   dostrzegalna

w strukturze tworzących je elementamych stosunków prawnych. Umowy te co do zasady są

umowami  obligacyjnoorganizacyjnymi.  W  związku  z  tym  Autor  słusznie  skonstatował,  że

umowa holdingowa zbudowana jest z dwóch fiinkcjonalnie ze sobą sprzężonych stosunków

prawnych.  Jednym  z  nich jest  stosunek  prawny  typu  zobowiązaniowego  opierający  się  na

zasadzie   równorzędności,   natomiast   drugim   -   stosunek   prawny   typu   organizacyjnego

przewidujący  hierarchiczność  (podległość  kompetencji)  pomiędzy  jego  uczestnikami  (str.

471-472 r.d.).

Należy zgodzić się z bardzo ciekawymi  spostrzeżeniami Autora dotyczącymi firikcji

umów o trwałe współdziałanie przedsiębiorców. Autor rozprawy doktorskiej trafnie stwierdził
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m.in.,żekluczoweznaczeniemaniewątpliwieichfiinkcjakreacyjnaumożliwiającatworzenie

oznaczonych  struktur gospodarczych.  Z tego względu można przyjąć,  że  tego  typu umowy

stanowią  nośnik  oświadczenia  woli  utworzenia  danej   struktuy.  Rolę  wtómą  do  fiinkcji

kreacyjnej odgrywa w nich fiinkcja integrująca (koncentracja, kooperacja), której wypadkową

jest fiinkcja hierarchizująca (podporządkowująca).  Z praktycznego punktu widzenia obie te

flinkcje nadają szczególny charakter umowom o trwałe współdziałanie.  Znaczące natężenie

elementów  organizacyjnych  w  umowach  o  trwałe  współdziałanie  wskazuje,  że  umowy  te

określać  mogą  zasady  współdziałania  zachodzącego  „wewnątrz"  struktur  gospodarczych.

Skutkiem    zawierania    umów    o    współdziałanie    dochodzi    do    wiązania    (grupowania)

potencjałów   autonomicznych   jednostek   prawa   prywatnego.    Fakt   powiązania   tworzy

w  pewnych  przypadkach  podstawę  dominacji  (wywierania  wpływu)  jednej  jednostki  nad

drugą. Oddziaływanie poprzez dominację znajduje uzasadnienie w poziomie skomplikowania

jak i  wielopłaszczyznowości  (horyzontalne,  wertykalne)  stosunków prawnych o  charakterze

koncentracyjnym,   kooperacyjnym   bądź   hybrydowym.   W   takim   też   znaczeniu   można

twierdzić, że umow o trwałe współdziałanie regulują także stosunki zemętrzne tzn. między

oznaczoną strukturą gospodarczą, a podmiotami trzecimi (str. 472 r.d.).

Słuszne  jest  stwierdzenie  Autora,   iż .wola  w  ramach  porozumień  gospodarczych

znajduje   swój   wyraz   w   odpowiednich   działaniach   (czymościach)   prywatnoprawnych

i   podlega   ogólnym   regułom   (zasadom)   prawa   prywatnego.    Można   więc   uznać,   Że

z   działaniami   (czymościami)   pramymi  jako   instrumentami   kształtowania   porozumień

gospodarczychzwiązanajestzdolnośćkontraktowaorazswobodakontraktowa(str.472r.d.).

W   związku   z   tym   Autor   trafnie   uznał,   że   analiza   zasad   dotyczących   umów

holdingowych  wskazuje  na  ograniczenie  swobody  ich  zawierania  ze  względu  na  interes

publiczny oraz interes określonych uczestników obrotu. W obecnym stanie prawnym kwestia

ograniczenia    swobody    kształtowania    treści    stosunku    umowy    holdingowej    dotyczy:

a) postanowień,  regulujących  sferę  wewnętrznych  relacji  w ramach  struktury  holdingowej,

b)   postanowień   kształtujących   sferę   relacji    ze,vnętrznych,    w   tym   zwłaszcza   zasad

nawiązywania   przez   uczestników   holdingu   relacji   z   osobami   trzecimi,   c)   zmian   oraz

transfomacji    określonych    elementów    umowy    holdingowej.     Ograniczenia    swobody

kształtowania  treści  stosunku  umowy  holdingowej,  w  dalszej  kolejności  dotyczą  wyboru

struktury holdingu (str. 474 r.d.).

W dalszej kolejności Autor słusznie dostrzegł, iż w polskim systemie prawnym prawo

holdingowe    nie    stanowi    odrębnej    gałęzi    prawa,    a    przepisy    prawa    holdingowego
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zlokalizowane są zarówno w prawie prywatnym, jak i w prawie publicznym. Przy stosowaniu

nom  prawa  holdingowego   należy   zatem   uwzględniać   nie   tylko   normy   o   charakterze

cywilistycznym,   ale   także   nomy   niecywilistyczrte.   W   związku   z   tym   doniosły   walor

praktyczny  ma  precyzyjne  rozgraniczanie  sfer  prawa  holdingowego.  W  tym  ujęciu  prawo

holdingowe może być wyodrębnione nie jako osobna gałąź prawa, ale jako wyspecjalizowana

dyscyplina  prawnicza.   W   sensie   aksjologicznym   owo   wyodrębnienie   opierać   się   może

zarówno   na  kryterium   podmiotowym   Cednostka   organizacyjna),  jak   i   przedmiotowym

(działania w ramach holdingu -str. 474 r.d.).

Trafne  jest  stwierdzenie  Autora,  że  na  gruncie  prawa  holdingowego  (prawa  se#s%

/orgo),  nie  obowiązuje  zasada  numerus  clausus,  tzn.  zamkniętego  katalogu  dozwolonych

typów  struktur  holdingowych.   Przepisy  tego  prawa  wyróżniają  a  także  ustalają  zasady

tworzenia oraz fimkcjonowania struktu przyjmujących fomę holdingu. Pojęcie holdingu nie

zostało wymyślone przez ustawodawcę tylko przejęte z praktyki obrotu (str. 475 r.d.).

Z   aprobatą   należy   przyjąć   stwierdzenia   Autora,   w   których   dostrzega   On,   że

właściwość  (natura)  stosunku  zobowiązaniowego  holdingu  różni  się  od  natury  stosunków

prawnych,  których  podstawą  są  zdarzenia  prawne  w  postaci  kontraktów  gospodarczych.

Przedsiębiorcy   mogą   być   powiązani   różnego   rodzaju   porozumieniami   gospodarczymi.

Wystąpienie takich powiązań nie zawsze przyczynia się do .powstania zjawiska koncentracji.

Nierzadko  w  ich  następstwie  dochodzi  do  wystąpienia tylko  określonych  fomi  kooperacji.

Formy   koncentracji   są   wielorakie   i   zróżnicowane,   podobnie   jak   sama   ich   struktura.

Koncentracja    wyraża    się    w    ustanawianiu    pionowych    bądź    poziomych    powiązań

kapitałowych,   czyli  powiązań  o   charakterze   nie   tylko  prawnym.   Głównym  przejawem

koncentracji    gospodarczej    jest    zatem    utworzenie    wspólnej    jednostki    organizacyjnej

(przedsiębiorcy)   posiadającej    osobowość   prawną   (wspólne   przedsięwzięcie   typu   joint

ventue).  W  następstwie  utworzenia  wspólnej  jednostki  organizacyjnej   nie  dochodzi  do

wzajemnego     podporządkowania    jej     założycieli.     Skutek     w     postaci     wzajemnego

podporządkowania     łączyć     należy     z     faktem     utworzenia     zgrupowania     jednostek

organizacyjnych (przedsiębiorców).  Formą takiej  koncentracji jest holding a także pokrewne

mu struktury jak np. koncem, trust czy keptyw (str. 475 r.d.).

W   rozprawie   doktorskiej    Autor   słusznie   przyjął,   że   holdingi   są   strukturami

dobrowolnymi,  w  skład których  wchodzi  zawsze pewna grupa przedsiębiorców, jednak nie

ma ograniczeń dopuszczalnej  ich liczby.  Stosunki prawne  w tym  stosunki  umowne między

tymi  podmiotami   opierają  się   na  autonomii   woli   oraz  równorzędności   stron.   Stanowią
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o przynależności oznaczonego przedsiębiorcy (spółki kapitałowej, spółdzielni) do konkretnej

struktury  holdingowej.  Zdarzenia  prawne  kreujące  struktuy  holdingowe  odwołują  się  do

bliskich  sobie  założeń  konstmkcyjnych.   Trzeba  jednak  zastrzec,  że  ze  względu  na  ich

charakter występują pomiędzy nimi różnice.  W przypadku czymości prawnych dotyczą one

stron, treści a także sposobów ich nawiązania oraz ustania. Jedną z postaci takich czymości

jest umowa holdingowa (str. 476 r.d.).

W  związku  z  tym  Autor  zasadniczo  trafnie  uznał,  iż  umowa  holdingowa  stanowi

czymość prawną w której  uczęstniczą dwie  strony,  a przypadki  związane z wielością stron

stanowią odstępstwo od klasycznego modelu umowy holdingowej opisanego w treści kodeksu

spółek handlowych.   Interesariusze holdingu czyli np. wspólnicy jednostek holdingowych, nie

są   stronami   umowy   holdingowej.   Umowa   holdingowa  jest   czymością   o   charakterze

zobowiązująco-upoważniającym (organizacyjnym). Może zostać zawarta w dowolnej fomie,

m.in.   dokumentowej,   elektronicznej   jak   też   ustnej.    Stosunek   prawny   który   powstaje

w  następstwie  zawarcia  umowy  holdingowej   umożliwia  osiągnięcie  celu  holdingowego.

Przedmiotem tego  stosunku w wąskim rozumieniu jest zarządzanie jednostką zależną bądź

przekazywanie zysku przez takąjednostkę (art. 7 k.s.h. -str. 476 r.d.).

Autor akceptuje  przyjmowany w literaturze  klasyczny podział umów holdingowych

dokonany    według    kryterium    rodzajowego,    na:    a)    umow    przewidujące    poziome

(horyzontalne)   zgrupowania  przedsiębiorców,   b)   umowy   o   tzw.   pionowe   (wertykalne)

zgrupowania  przedsiębiorców,  zwane  także  umow.-.mi  o  podporządkowanie  (str.  476  r.d.).

W  prawie  polskim przykładem poziomego  zgrupowania umownego  są  zrzeszenia banków,

a   także   podatkowe   grupy   kapitałowe,   z   kolei   przykładem   pionowego   zgrupowania

przedsiębiorców   -   umowa   o   zarządzanie  jednostką   zależną   holdingu   przez  jednostkę

dominującą, czy umowa o przekazywanie zysku. Podstawą zawarcia obu postaci umów o tzw.

pionowe (wertykalne) zgrupowanie jest regulacja modelowa zawarta w art.  7 k.s.h.  (str. 476-

477 r.d.).

Należy  zgodzić  się  z  Autorem,  że  utworzenie  holdingu,  organizacja jego  struktury

a  także  zobowiązania  jego  uczestników  względem  siebie  powodują  powstanie  różnych,

powiązanych    ze    sobą    stosunków   prawnych.    Funkcjonowanie    holdingu    w    obrocie,

nawiązywanie przez jednostki holdingowe stosunków z tzw.  osobami trzecimi kreuje dalsze

więzi   prawne    (równoległe,    krzyżujące    się).    Z    akceptacją   wypada   również   przyjąć

zapatrywanie Autora zgodnie z którym analiza zdarzeń związanych z powstaniem holdingu

jak  i jego  funkcjonowaniem  w  obrocie,  pozwala  na  wyodrębnienie  dwóch  podstawowych
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grup   stosunków  prawnych:   a)   stosunków  między  uczestnikami   holdingu,   b)   stosunków

uczestników  holdingu  z  instytucjami  publicznymi  i  osobami  trzecimi.  Na  gruncie  kodeksu

spółek handlowych oraz przepisów ustaw szczególnych można twierdzić,  że wyodrębnienie

tych stosunków ma uzasadnienie nomatywne (str. 478 r.d.).

Autor   trafnie   stwierdził,   Że   możliwość   zawarcia   umowy   holdingowej    wynika

wprawdzie z wyrażonej  wprost w art.  353'  kodeksu cywilnego (dalej:  k.c.) zasady swobody

umów, jednak  dla  skuteczności  fiiiikcjonowania tej  umowy  w  obrocie  prawnym  konieczne

jest  uprzednie  istnienie  stosunku  prąwnego  subordynacji  (podporządkowania)  między  jej

stronami.   Istnienie   tego   stosunku   daje   niejako   tytuł   prawny   (cczałscze)   do  jej   zawarcia.

Zależność   tą   można   zauważyć   bardzo   wyraźnie   na   przykładzie   umów   holdingowych

określonych w przepisie art.  7 k.s.h.  Odwołanie  się przez ustawodawcę w tym przepisie do

stosunku  subordynacji  co  prawda  nie  wyklucza  am  nie  przeczy  móżności  zawierania  tych

umów przez  podmioty,  które  tym  stosunkiem  nie  zostały  uprzednio  powiązane.  W  świetle

regulacji  art.  353]  k.c.  w  zw.  z  art.  2  oraz  7  k.s.h.  zawieranie  takich  umów jest  bowiem

w pełni dopuszczalne (str. 483 r.d.).

Autor słusznie wywodzi  uprawnienie  stron do  zawarcia umowy holdingowej  przede

wszystkim z przepisów prawa prywatnego  (postanowienia art.  353ł k.c.  fomiułujące zasadę

swobody  zawierania  umów  tworzą  podstawę  dla jej  legalnego  funkcjonowania  w  obrocie

prawno-gospodarczym). Trafnie dostrzega przy tym, że prawo zawarcia umowy holdingowej

można wywieść ponadto pośrednio z przepisów szczególnych m.in.  z prawa bankowego czy

ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych.  Przepisy te  zezwalają na różne  fomy

aktywności    specjalistycznych    podmiotów    gospodarczych.     Obejmują    one    nie    tylko

zobowiązania, ale także szeroko rozumianą działalność inwestycyjną polegającą na tworzeniu

różnego  rodzaju  struktu prawnych.  Wyrazem takiej  aktywności  może  być  np.  świadczenie

usług  forfaitingu w ramach zrzeszenia zintegrowanego  banków spółdzielczych.  Stanowić je

może   także   holding   spółek   komunalnych   oparty   o   konstrukcję   umowy   o   utworzeniu

podatkowej grupy kapitałowej (str. 483-484 r.d.).

Bardzo   ciekawe,   uzasadnione   i   istotne   zarówno   z   teoretycznego,   jak   również

z  praktycznego  punktu  widzenia  są  szczegółowe  konstatacje  Autora  dotyczące  charakteru

prawnego  umowy  holdingowej,  w  ramach  których  stwierdza  On,  że  umowa  ta  należy

w prawie polskim do kategorii umów nienazwanych (co77/rc}c/#s  z.##omz.#cz/#s), ponieważ jej

treść nie odpowiada w pełni żadnej z umów uregulowanych przepisami prawa prywatnego, w

szczególności  przepisami   kodeksu  cywilnego.   Na  podstawie   kryterium  przedmiotowego
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ifunkcjonalnegoAutorsłuszniewyróżnił:1)cechypodstawoweumowholdingowej,awięc

to   że,  jest   to   umowa:   a)   konsensualna,   b)   dudstromie   zobowiązująca,   c)   odpłatna,

d) przysparzająca oraz e) kauzalna 2) cechy  szczególne umowy holdingowej  tzn.  że jest to

umowa:a)strukturalna(ocharakterzedwustronnymbądźwielostromym),b)zobowiązująco-

upoważniająca,c)finansowa,d)modyfikującakompetencje,e)włączającadpowiedzialność,

f) samoregulująca (str. 484-485 r.d.).

Autor trafnie wnioskuje, że ze względu na to, iż stosunek prawny, jaki kreuje umowa

holdingowa,jeststosunkiemprywatnoprawnym,jegowygaśniecie(ustanie)podlegaogólnym

zasadom  prawa  prywatnego  (zasada  jedności  prawa  cywilnego),  a  wgaśnięcie  (ustanie)

umowy  holdingowej   następuje  przede  wszystkim  w  przypadku:   a)  wykonania  umow,

b)   odstąpienia  oraz  wpowiedzenia  umow,   c)   rozwiązania  umowy,   d)  unieważnienia

umow.  Wymienione  przyczyny  znajdują  uzasadnienie  w  treści  umowy  holdingowej  (/ex

co#/rc}c/%s').   Poza   nimi   do   wgaśnięcia   (ustania)   umowy   holdingowej   prowadzą   takie

zdarzenia prawne takie jak:  a) rozwiązanie bądź likwidacja stron umovv,  b)  upadłość  stron

umow (str. 485 r.d.).

Słuszne  jest  spostrzeżenie  Autora,   że  wgaśnięcie  (ustanie)  umowy  holdingowej

pociągazasobąskutekwpostaciwygaśnięciaprawiobowiązkówjejuczestników.Określone

kategorieprawiobowiązkówzacho"jąjednakswąmocprawnąmimowygaśnięcia(ustania)

umowyholdingowej,np.roszczeniamajątkoweodnoszącesiędookresu,kiedypostanowienia

umow  holdingowej   oraz  umów  z  nią  związanych  (akcesoryjnych)  obowiązywały,  czy

postanowienia niektórych jej  klauzul  dodatkowych np.  zapisu na sąd polubowny,  który ma

zawszesamoistnycharakter(art.1180§1kodeksupostępowaniacywilnego-str.486r.d.).

Autor trafnie zauważył,  że roszczenia w zakresie umowy holdingowej  przedawniają

sięnazasadachogólnych,czylipoupływie6lat,awodniesieniudoświadczeńokresowych

orazświadczeńzwiązanychzdziałalnościągospodarczą-poupływie31at.Zarómonabieg

terminu  przedawnienia  jak  też  na  przerwanie  tego  biegu  mają  wpływ  różnego  rodzaju

zdarzenia   (faktyczne   oraz   prawne).    Początek   biegu   terminu   przedawnienia   roszczeń

wnikającychzumowholdingowejnastępujezwykleoddatyjejwygaśnięcia(ustania).Bieg

terminu  przedawnienia  roszczeń  z  umow  holdingowej  może  się jednak  rozpocząć  także

w czasie trwania tej  umowy,  np.  w sytuacji  gdy  z umow holdingowej  wynika roszczenie

odszkodowawcze  bądź  roszczenie  o  podział  zysku  za  rok  obrotowy.   Przerwanie   biegu

przedawnienia   roszczeń   z   umowy   holdingowej    powodują   np.    czynności    procesowe
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w  przedmiocie  dochodzonego  roszczenia  w  tym  zawezwanie  do  próby  ugodowej  podjęte

przez jej strony (str. 486-487 r.d.).

Z   pełnieniem   fimkcji   Recenzenta   rozprawy   doktorskiej    wiąże   się   obowiązek

przynajmniej   przykładowego   zwrócenia   uwagi   na   określone   zagadnienia   merytoryczne,

z których przedstawieniem przez Autora w rozprawie można polemizować czy dyskutować,

a które nie zmieniają jednak ogólnej bardzo wysokiej oceny naukowej rozprawy, jaką należy

wystawić     również     rozprawie     doktorskiej      przygotowanej      przez     mgr.      Szymona

Kulmaczewskiego.  W odniesieniu do recenzowanej  rozprawy, z uwagi na wskazany w niej

problem badawczy, jej  tezę (oraz hipotezy badawcze),  a także cel badawczy i  zastosowaną

metodologię   jak   również   jej   realizację   oraz   przedstawienie   wyników   badań,   trudno

fomułować j akiekolwiek istotne i poważne zastrzeżenia czy uwagi merytoryczne.

Uwagę  może  przyciągać jednak  to,  że  w  wielu  fragmentach  rozprawy  doktorskiej,

w  tym  również  w  poszczególnych jej  jednostkach  redakcyjnych  (co  zostało  przykładowo

zasygnalizowane    w    pkt    3    niniejszej    recenzji)    Autor    wyraźnie    utożsamia    pojęcie

przedsiębiorcy   (przewidziane   w   prawie   polskim   w   ustawach   dotyczących   działalności

gospodarczej  od 2001  r.) z nieobowiązującym w prawie polskim, a ściśle mającym aktualnie

z    fomalno-prawnego    punktu    widzenia    znaczenie    historyczne    pojęciem    podmiotu

gospodarczego przewidzianym w uchylonej ustawie z 1988 r., w tym posługuje się nimi (tymi

pojęciami)  zamiennie  zwłaszcza  w  kontekście  prezentowania  struktur  holdingowych  i  ich

podmiotów,   a   także   umowy   holdingowej   oraz   jej   stron   bez   wyraźnego   wyjaśnienia

przyjmowanego  znaczenia (w tym  zakresu)  tych  pojęć.  0  ile  bowiem  świadome  używanie

w     rozprawach     naukowych     określonych     bliskich     znaczeniowo     synonimów     pojęć

nomatywnych nie może być traktowane jako nieprawidłowość natury merytorycznej,  o tyle

posługiwanie    się    pojęciem   o    znaczeniu    historycznym    i    nieokreślonym    dokładnie

w konkretnym przypadku zakresie  merytorycznym  (np.  pojęciem podmiotu gospodarczego)

na oznaczenie pojęcia obowiązującego aktualnie i mającego najprawdopodobniej inny zakres

merytoryczny  (np.  pojęciem  przedsiębiorcy),  albo  też  zamienne  używanie,  bez  szerszego

uzasadnienia  (lub  przynajmniej  wyjaśnienia),  pojęcia  obowiązującego  i  historycznego  na

oznaczenie tego samego zakresu merytorycznego, co może wynikać z recenzowanej rozprawy

doktorskiej , nie wydaje się być prawidłowe.

W  takich  przypadkach   niezbędne  jest   zar.`iieszczenie   przez   Autora  w  rozprawie

doktorskiej, najlepiej  w jednej  z pierwszych jej  części, np. we Wstępie, albo w Rozdziale 1,

uzasadnienia lub przynajmniej wyjaśnienia zawierającego wyraźne stwierdzenie, np. Że Autor
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traktuje te pojęcia (w tym przypadku pojęcie przedsiębiorcy oraz podmiotu gospodarczego)

jako  tożsame  merytorycznie  i  nadaje  im  znaczenie  wynikające  z  pojęcia  obowiązującego

(w  tym  przypadku  -  przedsiębiorcy),  albo  inaczej  -  nieobowiązującego  (historycznego  -

w  tym  przypadku  podmiotu  gospodarczego),  albo  że  Autor  nie  traktuje  tych  pojęć  jako

tożsamych i ich znaczenie rozumie zgodnie ze znaczeniem nadawanym przez obowiązujące

oraz -odpowiednio -nieobowiązujące (historyczne) przepisy prawa.

W   recenzowanej   rozprawie   doktorskiej   trudno   doszukać   się   uzasadnienia   lub

wyjaśnienia  znaczenia  użytych  w niej  (często  zamiemie)  pojęć  przedsiębiorcy  i  podmiotu

gospodarczego,  co  może uzasadniać potrzebę  skierowania do jej  Autora podczas publicznej

obrony tej rozprawy pytania o takie uzasadnienie lub wyjaśnienie, które ma (mają) generalne

znaczenie dla prawidłowego rozumienia prezentowanych w niej zagadnień.

W  moim  przekonaniu  o  ile  można  nadal  używać  obecnie  (a  zatem  po  usunięciu

z  polskiego  porządku  prawnego)  pojęcia  podmiotu  gospodarczego,  to  należy  nadać  temu

pojęciu znaczenie ime niż aktualnie obowiązującej kategorii „przedsiębiorca", raczej szersze,

niżwęższe.ZastanawiamsięjakiejeststanowiskoAutorarozprawydoktorskiejwtejkwestii.

Być  może  podczas  publicznej  obrony  tej  rozprawy  będzie  możliwe  sfomułowanie  w  tej

sprawie i skierowanie do Niego odnoszącego się do tego pytania.

Można   zwrócić   uwagę   również   na   to,   że   w   rozprawie   doktorskiej   Autor   nie

przedstawił  wyraźnego  i  odrębnego  porównania  umowy  holdingowej   (zwanej   przez  jej

Autora    słusznie    także    umową   o    trwałe    współdziałanie    gospodarcze)    z    być    może

w określonym zakresie odległą pod względem natury prawnej,  ale posiadającą z nią pewne

cechy wspólne umową spółki cywilnej, czy umową konsorcjum (wszak każda z tych umów

jest zawierana między  odrębnymi podmiotami  prawa  i  nie  tworzy  struktuiy  organizacyjnej

odrębnejodnichjakwprzypadkuumowyholdingowej).Sądzę,żepodczaspublicznejobrony

rozprawy doktorskiej Autor będzie miał szansę wypowiedzieć się w tej sprawie.

Niektóre   sfomułowania   (określenia)   używane   przez   Autora,   w   tym   np.   jeden

z przywołanych w pkt 3 niniejszej recenzji cytatów z rozprawy doktorskiej  (zob.  str. 46 r.d.)

mogą skłaniać  do  zastanowienia się nad tym,  co  dokładnie  Autor rozumie przez  określenie

„ima  (niż  przedsiębiorca)  foma  organizacyjna"  i  jaki  jest  zdaniem  Autora jego  zakres,

a  także  rodzić  pytanie  o  to,  jakie  „ime  niż  przedsiębiorca  fomy  organizacyjne"  mogą

prowadzić trwałą współpracę gospodarczą (np. w ramach holdingu). Czy Autor miał na myśli

na przykład albo też, przede wszystkim tzw. podmioty niekomercyjne (#o# pro// 1ub #o//or

pro//,  np.  fundacje  czy  stowarzyszenia  -  które  na  warunkach  określonych  w  przepisach
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prawa    mogą    podejmować    działalność    gospodarczą,    czy    o    zupełnie    inne    „fomy

organizacyjne"?

W tym kontekście można też odnieść wrażenie, że w rozprawie doktorskiej zamiennie

używane są przez Autora, bez uzasadnienia lub przynajmniej wyjaśnienia, na oznaczenie tych

samych   instytucji,   stosunków   lub   konstrukcji   prawnych,   różne   określenia   pochodzące

z   różnych   nauk,   w   tym   zwłaszcza   z   nauk   prawnych,   nauk   o   zarządzaniu   i   nauk

ekonomicznych  (lub  o  finansach),  bądź  określenia  z  pogranicza  tych  trzech  nauk  (które

można   kojarzyć   z   używanym   w  języku   z   zakresu   geografii   tzw.   trójstykiem   -   np.

w  odniesieniu  do  styku  granic  państwowych  czeskiej,  polskiej  i  słowackiej).  Przykładowo

wydaje się, Że w wyżej wymienionym (w pkt 3 niniejszej recenzji) zdaniu na str. 46 r.d. Autor

mógł dla zapewnienia wystarczająco dobrego przekazu merytorycznego użyć języka jedynie

z obszaru nauk prawnych i sfomułować je np.:  „(. . .). . .przedsiębiorców i innych podmiotów

prawa,  w tym podmiotów niekomercyjnych  lub  #o/ /or pro#/",  o  ile  oczywiście  właśnie to

chciał przez wskazane zdanie wyrazić.

Do   końca   nie   wiadomo   również   także   w  jakim   znaczeniu   w   całej   rozprawie

doktorskiej, w tym w konkretnych jej częściach Autor używa pojęcia „przedsiębiorstwo" (czy

też w liczbie mnogiej:  „przedsiębiorstw").  Można jedynie  domyślać  się,  że  w rozprawie  tej

przeważa użycie tego pojęcia w znaczeniu podmiotowym (czyli, Że przedsiębiorstw oznacza

przedsiębiorców), a nie przedmiotowym, czy ftinkcjonalnym, iż w rozprawie doktorskiej jako

rozprawie  z dyscypliny nauki prawne częściej  pojęcie przedsiębiorstwa jest używane raczej

w znaczeniu (znaczeniach) prawnym (prawnych), niż ekonomicznym (lub o finansach), czy

z zakresu nauk o zarządzaniu. Dobrze byłoby, aby w rozprawie doktorskiej Autor stosował to

pojęcie  w  każdym  przypadku  z  pełną  świadomością  co  do  nadawanego  mu  z.7€  co7zcrć?/o

znaczenia oraz aby przeciętnie zorientowany Czytelnik mógł to znaczenie odkryć, uchwycić

(lub przynajmniej  łatwo  odkodować,  np.  z kontekstu danego  fragmentu wypowiedzi).  Mam

nadzieję, że Autor będzie mógł wyjaśnić w jakim znaczeniu użył pojęcia „przedsiębiorstwo"

w rozprawie doktorskiej w trakcie jej publicznej obrony.

6.   Konkluzja

W    konkluzji    niniejszym    stwierdzam,    że    recenzowana    rozprawa    doktorska

mgr. Szymona Kulmaczewskiego stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz

wykazuje  ogólną  wiedzę  teoretyczną  Autora  w  uprawianej  dyscyplinie  naukowej,  a  także



21

umiejętność  samodzielnego  prowadzenia  pracy  naukowej.  W  związku  z  tym,  uważam,  że

recenzowana rozprawa spełnia wymagania określone w treści odnoszącego się do niej  art.  13

ust.  1  ustawy z dnia  14 marca 2003  r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule

w zakresie  sztuki (tekst jedn.:  Dz.  U.   z 2017 r., poz.1789 ze zm.) w zw.  z art.179 ustawy

z dnia 31ipca 2018  r.  -Przepisy wprowadzające  ustawę -Prawo  o  szkolnictwie  wyższym

i  nauce  (Dz.  U.,  poz.   1669  ze  zm.)  i  stanowi  podstawę  do  podjęcia  dalszych  czynności

w przewodzie  doktorskim w sprawie  nadania stopnia doktora nauk prawnych jej  Autorowi

Panu  mgr.  Szymonowi  Kulmaczewskiemu.  Jednocześnie  mając  na  uwadze  istotne  zalety

naukowe rozprawy podkreślone w pkt  1-5 tej  recenzji, zwracam się z uprzejmym wnioskiem

o jej wyróżnienie.
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