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Zmiany, które przewiduje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych1 z 30.08.2019 r.2, mają – wbrew temu, co chcie-
liby widzieć w  tym procesie niektórzy autorzy sprowadzający dematerializację do procesu czysto technicznego 
– znaczenie wręcz fundamentalne, jako że prowadzą do jakościowego, ale i kardynalnego przeformatowania natury 
jurydycznej spółki akcyjnej. Natura tych zmian nie tylko, że każe na nowo spojrzeć na spółkę akcyjną jako sprawny 
wehikuł korporacyjno-kapitałowy3, który w XIX w. stał się swoistym symbolem i znakiem rozpoznawczym rozwi-
jającego się dynamicznie wówczas kapitalizmu przemysłowego, ale dzisiaj nie tracąc swojej żywotności, wpisuje się 
w wzmagający się aktualnie trend zmian dopasowujących strukturę instytucjonalną do nowej rzeczywistości, jaką 
niesie rewolucja cyfrowa. Zachowawcze poglądy, widzące tutaj jedynie techniczne korekty i  odmawiające tym 
zmianom doniosłości, zdają się powtarzać owo sławetne „rien” z pamiętników Ludwika XVI, które pojawiło się 
pod datą 14 lipca4. Różnie można oceniać wprowadzane zmiany przewidujące powszechną dematerializację akcji, 
lecz nawet krytyczne ujęcie co niektórych z nich5 – a z perspektywy dociekań naukowych jest bardziej niż oczy-
wista konieczność – nie może być odczytywane jako ich kontestowanie, gdyż oznaczałoby to niezgodę na proces 
społeczny, który sam w sobie jest obiektem badań prowadzonych także przez naukę prawa. O tym, że powyższe 
zmiany – mimo że niekiedy obarczone błędami czy niezbyt przemyślane – wpisują się w ten trend rewolucji cyfro-
wej, a może nawet pozycjonują prawo papierów wartościowych w jego awangardzie, stanowi poniższy tekst6.

1. Kilka uwag ogólnych 
o genezie rewolucji 
cyfrowej

M. Castells, hiszpański socjolog badający społe-
czeństwo informacyjne oraz zajmujący się socjologiczną 
analizą Internetu, już w 2011 r. zauważał, że oto obser-
wujemy „wyłonienie się technologicznego paradygmatu 

1 Ustawa z  15.09.2000 r. –  Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z  2020 r. 
poz. 1526 ze zm.) – dalej k.s.h.

2 Dz.U. poz. 1798 ze zm. – dalej nowelizacja.
3 Por. przede wszystkim P. Bryłowski, A. Kidyba, Kategoria interesu w kodeksie spó-

łek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005/10, s. 8, a także M. Michal-
ski, Spółka akcyjna, Warszawa 2014, s. 32 i n., także I. Gębusia, Interes spółki 
w prawie polskim i europejskim, Warszawa 2017, s. 24 i n. 

4 Na marginesie autor doskonale pamięta, że chodziło o pamiętniki myśliwskie.
5 Por. zwłaszcza M. Michalski, Uwagi krytyczne w  zakresie zniesienia anonimo-

wości jako cechy konstytutywnej spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2020/3, s. 4 i n.

6 Pogłębiona i wieloaspektowa analiza zjawiska powszechnej dematerializacji akcji 
jako zjawiska nie tylko prawnego, ale także technologiczno-cywilizacyjnego, 
a nawet kulturowego dokonana została w książce J. Dąbrowskiej, M. Michal-
skiego, Powszechna dematerializacja akcji, czyli modernizacja konstrukcji spółki 
akcyjnej, red. M. Michalski, Warszawa 2021 (w druku). 

skupionego wokół nowych, potężniejszych i  bardziej 
elastycznych technik informacyjnych”7. Efektem tego 
procesu jest stan, w którym sama informacja staje się 
produktem procesu produkcyjnego, a nowe technologie 
informacyjne zmieniają charakter procesów przetwarzania 
informacji, co w dalszej kolejności wpływa na wszystkie 
sfery aktywności człowieka, tworząc nieustanie nowe 
powiązania między nimi, i ostatecznie prowadzi do usie-
ciowienia gospodarki. W tym też upatruje M. Castells 
mocy sprawczej dokonującego się rozwoju, gdyż –  jak 
konkluduje – rozwój ten w coraz większym stopniu potrafi 
wykorzystać postęp w sferze techniki, wiedzy i zarządza-
nia do rozwoju samych technik, wiedzy i zarządzania 
w ramach swoistego sprzężenia zwrotnego, bowiem ten 
czynnik nadaje opisywanym zmianom tempo rozwoju 
wykładniczego8. Swoje prognozy formułował M. Castells 
w przededniu eksplozji zjawiska, jakim jest współcześnie 
rozwijająca się gospodarka cyfrowa.

Jak zauważa amerykański futurolog K. Kelly – autor 
wydanej w 2016 r. książki The Inevitable. Understanding 

7 Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2011, s. 109 i n. 
8 M. Castells, Społeczeństwo…, s. 110. 
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the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future9 
– do końca XXI w. 70% dzisiejszych zawodów zostanie 
zastąpionych przez automatyzację czy robotyzację, opartą 
przede wszystkim na sztucznej inteligencji, tanich senso-
rach, uczeniu maszynowym i rozproszonej inteligencji10. 
Dzieje się tak dlatego, że technologie i produkty coraz 
szybciej się starzeją, tracąc swoją przydatność. W tym sen-
sie – w czym nawiązuje on do tezy M. Castells’a – zaso-
bem, który uruchamia obecnie mechanizmy gospodarki 
rynkowej, jest wiedza. W przeciwieństwie do feudalizmu 
i kapitalizmu przemysłowego dzisiejszy kapitalizm cyfrowy 
oparty został na mechanizmach, które do rangi podsta-
wowego zasobu prowadzenia działalności wytwórczej 
podnoszą właśnie wiedzę. Oczywiście chodzi o wiedzę, 
która transferowana jest w coraz to nowe technologie. 
O ile u zarania kapitalizmu legła technologia stanowiąca 
rezultat wiedzy praktycznej, wieloletnich doświadczeń 
i przemyśleń, o tyle gospodarkę cyfrową napędza wiedza 
generowana w oparciu o proces naukowego poznania 
realizowany na uniwersytetach, w laboratoriach i insty-
tutach badawczych11. Owa wiedza jest wiedzą zinstytu-
cjonalizowaną i w efekcie tego zakumulowaną, wobec 
czego synonimem gospodarki cyfrowej staje się pojęcie 
gospodarki wiedzy (knowledge economy). Wiedza jako 
kardynalny komponent gospodarki cyfrowej nie tylko, 
że zastępuje kapitał i pracę, transformując w technologię, 
lecz także stanowi wsad do produktów i usług. Z kolei 
transfer technologii jest dzisiaj jednym z najefektywniej-
szych instrumentów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej 
we współczesnej gospodarce globalnej, co opisał przy-
woływany już M. Castells jako owo sprzężenie zwrotne.

Momentem przełomowym dla rozwoju i  rozprze-
strzenienia się w skali globalnej wręcz zjawiska, jakim 
jest gospodarka cyfrowa, było pojawienie się komputera, 
w tym także osobistego, oraz sieci cyfrowej transmisji 
danych łączącej poszczególne urządzenia w ustrukturyzo-
waną całość. W skomplikowanym związku przyczynowym 
doszło do wystąpienia zdarzenia określanego niekiedy 
jako przełomowe przesilenie cywilizacyjne, takie jakim 
w przypadku kapitalizmu przemysłowego i epoki indu-
strialnej było połączenie parowej maszyny drukarskiej, 
telegrafu oraz lokomotywy parowej. Doprowadziło ono 
bowiem – według J. Rifkina12 – do niespotykanego dotąd 
zwiększenia szybkości i niezawodności, z  jakimi zasoby 
gospodarcze można było pozyskiwać, transportować, prze-
twarzać, przerabiać na produkty i dystrybuować do klien-
tów. W następstwie tego zderzenia nowych technologii 
powstała „matryca komunikacyjno-energetyczna”13, 
w ramach której wypracowano nowe modele biznesu, 
które rozwijając się od czasu epoki późnoindustrialnej, 
zaczną dominować w epoce postindustrialnej. Natomiast 

9 Por. K. Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przy-
szłość, Warszawa 2018, s. 59 i n. 

10 Według raportu Gumtree 2017. Aktywni +. Przyszłość rynku pracy, https://www.
delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/DELabUW_raport_Aktywni.pdf 
(dostęp: 5.02. 2021 r.), aż 47% zawodów znanych obecnie zostanie zastąpiona 
pracą maszynową w ciągu najbliższych 25 lat. 

11 Por. M. Michalski, Prawo w okowach rewolucji, czyli między I i II rewolucją prze-
mysłową a rewolucją cyfrową [w:] Tempora mutantur cum legibus. Księga jubile-
uszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2019, s. 91 i n. 

12 Por. J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmio-
tów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Katowice 2012, s. 67. 

13 J. Rifkin, Społeczeństwo…, s. 67. 

gospodarka cyfrowa wymusi nowe modele biznesowe, 
adekwatne dla rozprzestrzeniającej się rewolucji cyfro-
wej, zaś przetaczająca się przez świat pandemia utrwali te 
trendy, nadając im impetu.

Nowy model biznesowy odpowiadający wymogom 
rewolucji 4.0. musi uwzględniać jedną cechę niematerial-
nej rzeczywistości cyfrowej, a mianowicie brak pewności, 
bowiem jak zauważa K. Kelly, nic nie będzie niezmienne 
ani ustalone raz na zawsze, a wszystko będzie w proce-
sie stawania się14. Wyjaśniają to bliżej E. Brynjolfsson, 
A. McAfee, gdy tłumaczą, iż komputery i Internet dają 
przedsiębiorstwom niekończące się możliwości, gdyż 
zjawisko cyfryzacji nie jest pojedynczym projektem 
przynoszącym jednorazowe tylko korzyści, ale jest nie-
ustającym procesem twórczej destrukcji. Innowatorzy 
wykorzystują bowiem zarówno nowe, jak i stare techno-
logie w celu dokonania istotnych zmian, a na zmiany te 
nanoszą kolejne i w ten sposób narastają one nieustan-
nie15. Jednakże całokształt uwarunkowań, których zaist-
nienie uruchomiło proces kształtowania się gospodarki 
cyfrowej, dopełniło pojawienie się Internetu. W synergii 
z komputerami i ich powszechnym zastosowaniem Inter-
net stworzył podstawy dla technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (information and communications 
technology), czyli ICT. Do tej kombinacji doszły jeszcze 
stworzone w latach 90. komercyjne oprogramowanie 
biznesowe służące planowaniu zasobów przedsiębior-
stwa (enterprise resource planning, czyli systemy ERP) 
oraz zarządzaniu relacjami konsumenckimi (customer 
relationship management, czyli CRM), które zwielo-
krotniły możliwości operowania w newralgicznych dla 
przedsiębiorstw obszarach zarządzania, jakimi są: pla-
nowanie, organizowanie, motywowanie, koordynowanie 
oraz kontrolowanie. 

Transformacja cyfrowa powoduje, że stajemy się orga-
nizmami informacyjnymi16, wzajemnie powiązanymi i osa-
dzonymi w środowisku informacyjnym, tzw. infosferze, 
gdzie odbywa się wysyłanie, odbieranie oraz przetwarza-
nie i przechowywanie informacji, przez jednostki natu-
ralne oraz sztuczne, tzw. agenci informacyjni (boty i AI). 
Katalizatorem przyspieszającym wszystkie te zmiany jest 
rewolucja informacyjna, która dokonuje się mniej więcej 
od połowy XX w. W jej następstwie ekonomika informacji 
cyfrowej stała się ekonomiką nadmiaru, co ma też nega-
tywne skutki, zwłaszcza w wymiarze społecznym.

W  społeczeństwie informacyjnym, jak również 
w gospodarce cyfrowej kategorią podstawową są dane, 
które podlegają permanentnym procesom transmisji 
i przetwarzania, więc w przeciwieństwie do tzw. gospo-
darki realnej, cyfrowa otwiera się na digitalizację, cyfrowy 
produkt, tudzież na szerokie spektrum usług, które stają się 
dostępne dzięki nowym technologiom i kanałom komuni-
kacji zdalnej. Służy temu rozprzestrzeniająca się i niezwykle 

14 Por. K. Kelly, Nieuniknione…, s. 14. 
15 Por. E. Brynjolfsson, A. McAfee, Wyścig z  maszynami. Jak rewolucja cyfrowa 

napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek 
pracy?, Warszawa 2015, s. 23 i n. 

16 L. Floridi, The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Rea-
lity¸ Oxford University Press 2014, s. 77 wprowadza na określenie tego zjawiska 
termin: inforgs. 
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wydajna sieć Internetu, nadająca gospodarce cyfrowej 
wymiar już nie tyle globalny, ile wręcz hiperglobalny17.

W 1996 r. Don Tapscott, kanadyjski badacz Internetu, 
zajmujący się także strategiami biznesowymi i wpływem 
nowych technologii informacyjnych na innowacyjność, 
w książce pod tytułem: The digital economy: Promise and 
peril in the age of networked intelligence18 podjął próbę 
opisania, czy raczej zdefiniowania gospodarki cyfrowej. 
Metoda, jaką się posłużył, aby uciec od konieczności formu-
łowania definicji, która z racji dynamiki badanego zjawiska 
mogła dość szybko ulec dezaktualizacji, polegała na próbie 
zidentyfikowania miarodajnych dla gospodarki cyfrowej 
obszarów. W ten sposób D. Tapscott opisał tzw. dwana-
ście reguł nowego ładu gospodarczego, odróżniających 
rodzącą się gospodarkę cyfrową od dotychczasowego 
porządku gospodarczego. Wskazywał on m.in. 1) na obszar 
zastosowania technologii cyfrowej w ogromnej skali; 2) 
obszar procesów wirtualizacji, tj. odwzorowania przed-
miotów fizycznych w przestrzeni wirtualnej (np. wirtualna 
tablica informacyjna, wirtualne przedsiębiorstwo, wirtualny 
sklep; wirtualna giełda, wirtualna rzeczywistość z awata-
rami); 3) obszar konwergencji mediów jako środków komu-
nikacji, technologii informacyjnych i infrastruktury w zakre-
sie łączności, co w efekcie przynosi koncentrację funkcji 
poprzednio rozproszonych, a tym samym stanowi źródło 
powstawania nowych usług, oraz 4) działanie w czasie rze-
czywistym, co powoduje eliminację zbędnych opóźnień 
w relacjach między stronami i w ramach komunikowania się 
ich między sobą. Mimo że od tego czasu sformułowano już 
bardzo wiele definicji zjawiska digital economy, i wciąż poja-
wiają się kolejne, jednak nadal można wskazać na pewne 
punkty stałe tych definicji. Zatem wciąż centralne miejsce 
zajmują działania w zakresie digitalizacji i wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w odniesieniu 
do towarów i usług. Podkreśla to raport Międzynarodowego 
Funduszu Monetarnego: Measuring the Digital Economy 
z 5.04.2018 r.19, w którym stwierdza się, że: „Digitalizacja 
obejmuje szeroki zakres nowych zastosowań technologii 
informatycznych w modelach biznesowych i produktach, 
które zmieniają gospodarkę i interakcje społeczne”. Tym 
samym można skonstatować, że w gospodarce cyfrowej 
główny akcent spoczywa na – wzajemnie sprzęgniętych 
– wartościach niematerialnych, jakimi są algorytmy, opro-
gramowanie, duże repozytoria danych, prawa autorskie 
i niematerialne, modele biznesowe, możliwości organiza-
cyjne, kapitał społeczny, wiedza, rozproszona organizacja 
i strategia, a jej główny trzon stanowią różnego rodzaju 
platformy cyfrowe oraz dostawcy towarów i usług działa-
jący z wykorzystaniem ICT.

Obok pojęcia digitalizacji (digitalization) oznaczają-
cego adaptację oraz wzrost używania technologii cyfro-
wych, komputerowych przez przedsiębiorców, organizacje, 
sektory gospodarki, kraje i inne podmioty biorące udział 
w szeroko rozumianym życiu społeczno-ekonomicznym, 

17 S. Buckup, The surprising link between science fiction and economic history, https://
www.weforum.org/agenda/2016/06/the-poetry-of-progress/ (dostęp: 30.01.2021 r.). 

18 Por. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i  niepokoje Ery Świadomości 
Systemowej, Warszawa 1998, s. 52 i n. 

19 Por. Measuring the digital economy, https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/
Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy (dostęp: 31.01.2021 r.). 
Nadto zob. także  K. Śledziewska, R. Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technolo-
gie zmieniają świat, Warszawa 2020, s. 64 i n.

występuje również pojęcie digityzacji (digitization), 
obejmujące zmianę formatu analogowego na cyfrowy. 
Obydwa te komponenty składają się na złożony proces 
zwany cyfryzacją i mają niebagatelne znaczenie dla procesu 
dematerializacji papierów wartościowych, jako że z jednej 
strony mamy tutaj do czynienia z procesem zmiany form, 
tj. zmiany nośnika z analogowego na cyfrowy, podczas 
gdy z drugiej strony dochodzi w ramach tego zjawiska 
do skonfigurowania systemu obrotu określonymi war-
tościami, który realizowany jest w oparciu o określoną 
infrastrukturę, gdzie komponent technologiczny odgrywa 
rolę wiodącą. W świetle powyższego ingerencja w naturę 
nośnika, jaka zachodzi w procesie dematerializacji papie-
rów wartościowych, jakkolwiek będzie odgrywała rolę 
pierwszoplanową, chociaż – wbrew twierdzeniom niektó-
rych autorów, niewnikających wszakże w istotę demate-
rializacji, ale traktujących ją pobieżnie – nie będzie ona 
wyczerpywała znamion tego zjawiska, a jedynie stanowić 
będzie asumpt dla rozbudowy nowego systemu papie-
rów wartościowych, oderwanego od jego historycznych 
uwarunkowań i wykształconych w czasie historycznego 
rozwoju rozwiązań konstrukcyjnych.

2. O zjawisku 
dematerializacji 
w ogólności

Mimo że jako zjawisko prawne dematerializacja wpi-
suje się w sferę regulacyjną w Polsce od początku lat 90. 
XX w., niemniej proces dematerializacji wykracza daleko 
poza prawo, a ujmowany na różne sposoby i umiejsca-
wiany jest w różnych kontekstach. Zasadniczym punktem 
wyjścia dla dalszych działań, operacji czy zdarzeń ogólnie 
określanych jako dematerializacja jest powstanie elektro-
nicznej maszyny cyfrowej, skonstruowanej na potrzeby 
przetwarzania informacji, czyli komputera. W opubliko-
wanym w 1962 r. przez D.C. Engelbart eseju Augmenting 
Human Intellect: A Conceptual Framework20, ten badacz 
i wynalazca, twórca m.in. myszy komputerowej i współ-
twórca interfejsów, czy hipertekstu, zauważał, że maszyna, 
jaką jest komputer, daleko wykracza swoim zakresem 
działania poza najszybszy kalkulator, jako że umożliwia 
nie tylko szybkie liczenie i wykonywanie innych operacji 
matematycznych, ale przede wszystkim przetwarza sym-
bole, a tym samym – wspomagając w tych procesach czło-
wieka – zwiększa efektywność wiedzy, poszerzając jedno-
cześnie produktywność umysłu ludzkiego. Elektroniczne 
maszyny cyfrowe służące do przetwarzania informacji, 
jakimi są komputery, są bez wątpienia owocem III rewo-
lucji przemysłowej, zwanej rewolucją naukowo-techno-
logiczną, w którą wpisane jest również powstanie takich 
branż, jak: elektronika, informatyka, przemysł kosmiczny 
czy inżynieria genetyczna, gdzie wspólnym mianownikiem 
będzie wykorzystanie w najwyższym z możliwych stopni 

20 Zob. http://www.invisiblerevolution.net/engelbart/full_62_paper_augm_hum_int.html 
(dostęp: 31.01.2021 r.). 
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wiedzy i informacji21. Przyczyni się do tego, a wręcz napę-
dzi ten proces zastosowanie komputerów na skalę masową. 
Do kolejnych wynalazków, jakie legły u podwalin wspo-
minanego procesu, należało także m.in.: skonstruowanie 
w 1947 r. tranzystora, dzięki któremu możliwe stało się 
szybkie przetwarzania impulsów elektrycznych, co z kolei 
ułatwiało kodowanie instrukcji logicznych i komunika-
cję z maszynami i między nimi, wynalezienie w 1958 r. 
układu scalonego, czyli zminiaturyzowanego układu elek-
tronicznego oraz mikroprocesora, tj. układu cyfrowego 
zbudowanego jako pojedynczy układ cyfrowy, zdolnego 
do wykonywania operacji cyfrowych. Dzięki tym wszyst-
kim wynalazkom powstały początkowo komputery II, 
a następnie III generacji, co ostatecznie doprowadziło 
do zwielokrotnienia mocy obliczeniowej i umożliwiło 
w latach 70. XX w. przejście do epoki mikrokomputerów. 
W 1971 r. firma Intel wykonała pierwszy mikroprocesor, 
który składał się z czterech bloków funkcjonalnych, roz-
poczynając tym samym pochód nieustannie rozbudowy-
wanych, kolejnych generacji tych urządzeń, co w dalszej 
kolejności doprowadziło do rewolucji informatycznej.

Tak oto zaistniały i rozpoczęły swój triumfalny marsz 
ku przyszłości – i to na niespotykaną dotąd masową skalę 
– urządzenia, których wykorzystanie w procesie demate-
rializacji papierów wartościowych stało się warunkiem 
koniecznym dla stworzenia właściwego środowiska. Bez 
tego środowiska nie byłaby możliwa ani immobilizacja 
papierów wartościowych, wprowadzona w 1991 r. mocą 
ustawy z 22.03.1991 r. – Prawo o publicznym obro-
cie papierami wartościowymi i  funduszach powierni-
czych22, ani w dalszym kroku dematerializacja, zarówno 
ta z 1997 r., jak i z 2005 r.23, a także powszechna, jaką 
przewiduje nowelizacja z 2019 r.

Jakkolwiek pojęcie dematerializacji weszło do powszech-
nego obiegu dopiero w drugiej połowie XX w., niemniej 
początków myśli o dematerializacji doszukiwać się można 
już w XVIII-wiecznej myśl filozoficznej i w immateria-
lizmie G. Berkeleya. O tym irlandzkim biskupie angli-
kańskim i członku dublińskiego Trinity College, którego 
imieniem nazwano miasto w Kalifornii, tak pisał Ber-
trand Russel w Dziejach filozofii Zachodu: „Wydaje mu się, 
że dowodzi, iż wszelka rzeczywistość jest czymś mental-
nym; w istocie zaś dowodzi tego, że postrzegamy jakości, 
a nie rzeczy, i że jakości są zrelatywizowane do podmiotu 
postrzegającego”24. Wszakże pomijając w  tym miej-
scu – z racji oczywistych – krytykę, jaką przeprowadza 
B. Russel – trzeba skonstatować na potrzeby niniejszego 
artykułu, że właśnie G. Berkeley twierdził, iż przedmioty, 
które postrzegamy, są jedynie kombinacją jakości zmy-
słów, a ich podłożem nie jest materia, ale sam umysł, jako 
że skoro nie doświadczamy substancji, to są one jedynie 
fikcjami umysłu. Świat zatem składa się tylko z postrze-
żeń, a wszystkie własności są subiektywne. Istnieć znaczy 
„być postrzeganym”25. Co może być szczególnie istotne 

21 Por. np. M. Michalski, Od I do IV rewolucji przemysłowej, „Człowiek w Cyber-
przestrzeni” 2017/1, s. 8 i n. 

22 Dz.U. Nr 35, poz. 155.
23 Ne temat genezy i rozwoju dematerializacji papierów wartościowych por. m.in. 

M. Michalski [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, 
L. Sobolewski, P. Wajda, Legalis 2018, art. 5 u.o.i.f. 

24 Tak B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, Warszawa 2000, s. 738 i n. 
25 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2007, s. 121 i n.

w podejściu prezentowanym przez G. Berkeleya, że oto 
– a kontekst immaterializmu nadaje tej idei wyjątkowej 
doniosłości – filozof ten był autorem idei stworzenia 
nowoczesnego banku, emitującego pieniądze pozbawione 
wszelkiego nośnika zmysłowego, zarówno metalowego, 
jak i opartego na kartkach papieru i utrwalonego jedynie 
poprzez rachunek. Ten sposób postrzegania rzeczywistości 
zdeterminował podejście do zagadnień nad wyraz prak-
tycznych, bowiem wiążących się z aktywnością gospodar-
czą człowieka, dając asumpt do projektowania rozwiązań, 
które 200 lat później staną się rzeczywistością.

Jak zauważa M. Germain – profesor prawa prywatnego 
na Uniwersytecie Paris II – w swoim eseju, ten idea-
lizm G. Berkeleya jest dziwnie realistyczny26, gdyż już 
w XVIII w. wskazywał na współczesną nam tendencję 
wkraczania handlu w sferę obrotu elektronicznego27. Tak 
więc zdaniem M. Germaina dematerializacja oznaczająca 
wirtualny obraz, wymianę danych zapisanych w kompu-
terach, a także niewidzialne finanse oraz ekspansję Inter-
netu, zalewa ziemię, zmieniając dotychczasowy wymiar 
ekonomii, i odrywając nas od rzeczy, które wypełniały 
życie człowieka, poczynając od epoki kamiennej. Wiążąc 
dematerializację z rozwojem nowych technologii, pozwa-
lających na systemowe rozwiązania usuwające materialne 
substraty, M. Germain – profesor prawa prywatnego 
– konstatuje, że jest ona zjawiskiem w mniejszym stopniu 
materialnym, tj. namacalnym, aniżeli prawnym28. W ten 
sposób dotykamy – jak się wydaje – sedna problemu, 
ponieważ w pierwszej kolejności proces systemowej dema-
terializacji musi być rozpatrywany, ale także ujmowany 
czy też normowany w kategoriach bytów prawnych: 
a zatem instytucji i wiążących je procedur, czego konse-
kwencją będzie skonstruowanie swoistego ekosystemu, 
stanowiącego instytucjonalne otoczenia samego procesu 
pobawienia prawa wymiaru stricte materialnego. 

O ile immaterializm Berkeleya był tylko spekulacją 
na temat sposobu rozpoznawania świata, chociaż z intere-
sującymi implikacjami na przyszłość, o tyle fundamentalne 
dla wszystkich dalszych wynalazków, które tworzą bazę 
dla dematerializacji, było odkrycie fizycznego charakteru 
informacji. Ustalaniu fizycznych podstaw informacji poświe-
cił się R. Landauer, który w 1961 r. – pracując dla koncernu 
IBM – sformułował swoją pierwszą zasadę, wykazując, 
że dokonywanie obliczeń wymaga fizycznych obiektów 
i przestrzegania praw fizyki, dowodząc, iż istnieje fizyczna 
granica minimalnego wydatku energetycznego koniecz-
nego do wykasowania jednego bitu informacji29. Właśnie 
R. Landauer zauważył, że bez względu, czy bit jest znakiem 
pisanym na papierze, czy jest on dziurką na karcie perforo-
wanej, nie może jako taki istnieć bez swojego wcielenia, czyli 
uzewnętrznienia. Owa myśl legnie jako kamień węgielny 
u podstaw procesu określanego jako dematerializacja. Kon-
tynuując swoje badania, R. Landauer dokonał w 1996 r. ich 

26 Por. M. Germain, Sociologie de la dématérialisaton, Archives de philosophie de 
droit 1997, t. 42, s. 105 i n. 

27 M. Germain, Sociologie…, s. 106. 
28 M. Germain, Sociologie…, s. 107. 
29 Por. R. Landauer, Irreversibility and heat generation in the computing progress, 

IBM Journal of Research and Development, July 1961, s. 183 i n. 
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swoistego podsumowania w artykule The physical nature 
of information30, dowodząc w nim fizycznego charakteru 
informacji. Według R. Landauera informacje są nieuchron-
nie związane z reprezentacją fizyczną, a tym samym pod-
legają one ograniczeniom, ale i możliwościom związanym 
z prawami fizyki. W ten oto sposób dematerializacja zyskała 
tym samym podstawy teoretyczne jako zjawisko ze świata 
fizyki, a aspekt ten – wręcz kardynalny – musi być uwzględ-
niany w trakcie analizy przepisów, które zjawisku temu 
starają się nadać wymiar regulacyjny i instytucjonalny.

Wzrost znaczenia czy wręcz rozpoznanie dematerializa-
cji jako zjawiska obejmującego różnorodne procesy zacho-
dzące w rzeczywistości otaczającej człowieka, czy szerzej 
w jego ekosystemie społecznym, gospodarczym czy biolo-
gicznym, a następnie przekładające się na rozwój rozmaitych 
formy życia społecznego, sięga przełomu XX i XXI w. Stąd 
zainteresowanie dematerializacją z pozycji różnych dyscy-
plin naukowych. Pojęcia dematerializacji użyli w 1988 r. trzej 
badawcze zajmujący się problematyką środowiska, biosfery 
i ekologii: R. Herman, S. Ardekani i J. Ausubel, odnosząc 
je do zjawiska zachodzącego na obecnym poziomie rozwoju 
cywilizacyjnego ludzkości31 i rozumiejąc przez nie spadek 
– w czasie – wagi materiałów stosowanych w przemyśle, 
wytwarzanych produktów i zużytkowanej energii, co szerzej 
oznacza zmniejszenie się ilości materiałów niezbędnych 
do realizacji określonych funkcji ekonomicznych. Innymi 
słowy, dematerializacja w tym znaczeniu to proces stałego 
zmniejszania zapotrzebowania gospodarki na surowce 
(materiały) w celu zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych 
ludzkości, czemu towarzyszy także zmniejszanie się stopnia 
zużycia zasobów naturalnych. Tak rozumiana demateria-
lizacja stanowi jednak wartość względną, jako że możemy 
mówić o zmniejszaniu się zużycia surowców per capita, 
co nie oznacza przecież prostej korelacji w wartościach 
bezwzględnych, gdyż wciąż wzrasta liczebność populacji, 
co oznacza jednak nieustany wzrost zużycia w kategoriach 
bezwzględnych. Myśl tą kontynuuje A. McAfee, ekonomista 
i badacz nowych technologii z MIT, w książce More from 
Less. The Suprising Story of How we Learned to Propser 
Using Fewer Resources – and What Happens Next, który 
rozwija tezę, J. Ausubela32, dowodząc, że mamy do czynie-
nia z ogólnym procesem, który barwnie i dosadnie opisuje, 
jako moment, gdy bity zastępują molekuły.

A. McAfee dokonuje swoistego zrekapitulowa-
nia dotychczasowej dynamiki procesu dematerializacji, 
wskazując, że stał się on możliwy z  momentem, gdy 
wynaleziono komputer, co zapoczątkowało wspomnianą 
– emblematyczną dla zjawiska – przemianę czy proces 
zastępowania. Jako drugi z  czynników, który odegrał 
wiodącą rolę w intensyfikacji dematerializacji, A. McAfee 
identyfikuje współczesny kapitalizm, w ramach którego 
nasilają się tendencje konkurencyjne między uczestnikami 
gry rynkowej, co z kolei prowadzi chociażby do takich 
zachowań, jak optymalizacja kosztów produkcji, czy wręcz 

30 Por. R. Landauer, The physical nature of information, Physics Letters 1996, 
A 217, s. 188 i n. 

31 Por. K. Wernik, R. Herman, S. Govind, J.H. Ausubel, Materialization and Dema-
terialization: Measures and Trends, Deadalus 1996, vol. 125, no 3, s. 171 i n. 

32 Por. M. McAfee, More from Less. The Surprising Story of How We Learned to Pro-
sper Using Fewer Resources – and What Happens Next, ed. Scribner, New York, 
London, Toronto, Sydney, New Delhi 2019, s. 18 i n. 

ich minimalizacja, a czego efektem jest zużywania coraz 
mniejszej ilości energii bądź surowców w procesach pro-
dukcyjnych. Z racji tak szerokiej perspektywy spojrze-
nia, A. McAfee mówi m.in. – a może przede wszystkim 
– o dematerializacji gospodarek, w tym także gospodarki 
globalnej, chociaż, jak słusznie zauważa, proces ten jeszcze 
jest na bardzo wstępnym etapie, aczkolwiek opisuje trend, 
jaki przyniosą lata przyszłe. Na ten aspekt dematerializa-
cji, jako zjawiska nasilającego się od przynajmniej 30 lat, 
zwraca uwagę także K. Kelly33, zauważając, że współczesne 
technologie skupiają się na wytwarzaniu coraz lepszych 
produktów przy użyciu coraz mniejszej ilości materiałów, 
a klasycznym przykładem tego jest zwykła i powszech-
nie używana puszka do napojów, jako że z początkowej 
w 1950 r. wagi 73 g osiąga ona aktualnie tylko 13 g, czyli 
1/5 jej wagi początkowej. Co obrazuje powyższy przykład? 
Otóż zdaniem K. Kelly’ego produkcja ich zużywa coraz 
mniej atomów34, a zatem, to co materialne zostaje zastą-
pione w ramach cyfryzacji niematerialnym, czyli lepszym 
projektem, innowacyjnymi procesami, inteligentnymi chi-
pami i w końcu połączeniem z siecią – wykonującym pracę, 
którą wcześniej musiała wykonać większa liczba atomów35.

Teza A. McAfee, sformułowana na aktualnym eta-
pie rozwoju technologiczno-cywilizacyjnego, bowiem 
w 2019 r., jest swoistą klamrą spinającą dematerializację, 
jako wielowymiarowe i zaawansowane obecnie zjawisko 
z obszaru technologiczno-społeczno-ekonomicznego. 
Warto w niej widzieć swoiste podsumowane i oparcie 
dla rozwijanego wciąż projektu dematerializacji. 

Kolejnym etapem tego rozwoju jest – chociaż w wymia-
rze niszowym, jaką stanowi obrót papierami wartościo-
wymi i w wymiarze terytorialnie ograniczonym, chociaż 
wyraża trend globalny – nowelizacja z 30.08.2019 r., jako 
że jej efektem – z czasem, gdy skutki tej dematerializa-
cji okrzepną – ostatecznie oderwie nasze postrzeganie 
papieru wartościowego w kategoriach bytu materialnego, 
a tym samym podlegającego porządkowi prawnorzeczo-
wemu. Powszechna dematerializacja akcji jest bowiem 
dopełnieniem złożonego i rozciągniętego w czasie – bez 
mała na przestrzeni co najmniej 30 lat – procesu, jaki 
rozpoczął się z chwilą oparcia ram organizacyjno-proce-
duralnych obrotu papierami wartościowymi w obrębie 
rynku kapitałowego na tzw. immobilizacji.

3. Od immobilizacji 
do powszechnej 
dematerializacji akcji

Pierwowzorem dematerializacji papierów wartościo-
wych w skali powszechnej, będąc jednocześnie procesem 

33 Por. K. Kelly, Nieuniknione…, s. 120 i n. 
34 K. Kelly, Nieuniknione…, s. 120 i n. 
35 F. Zenati, L’immatériel et les choses, Archives de philosophie de droit 1999, nr 43, 

s. 82 i n. wiąże zjawisko dematerializacji dóbr z krzepnięciem społeczeństwa indu-
strialnego. 



sp
ółk

i

PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO luty 20219

obowiązkowym, była skrypturalizacja36, tj. zastąpienie 
papierów na okaziciela zapisami na rachunkach w ramach 
Caisse centrale de dépôts et virements de titres (CCDVT) 
w 1941 r.37 Przyjęty wówczas model obrotu papierami 
wartościowymi podlegał dalszemu rozwojowi, ewoluując 
do kształtu ostatecznego, jaki dematerializacji nadał osta-
tecznie dekret no 81 – 1160 du 30 décembre de la loi de 
finances pour 1982, który wprowadził powszechny reżim 
zapisów papierów wartościowych – zarówno imiennych, 
jak i na okaziciela – na rachunkach prowadzonych przez 
emitentów oraz upoważnionych, tj. licencjonowanych 
pośredników finansowych. Przepisy tego dekretu, a także 
kolejnych aktów prawnych, jak np. dekretu no 83 – 359 
du 2 mai 1983 pour l’application de l’article 94 – II de la 
loi de finances pour 1982, przewidywały do upływu 18 
miesięcy od daty publikacji dekretu z 1982 r., iż wszystkie 
papiery wartościowe muszą zostać zdematerializowane 
na właściwych rachunkach prowadzonych dla ich właści-
cieli, co oznaczało definitywną i powszechną demateriali-
zację. Artykuł 2 dekretu z 1983 r. stanowił, że obrót zde-
materializowanymi papierami wartościowymi odbywa się 
tylko w drodze transferu między rachunkami. W taki oto 
sposób zerwano ostatecznie z XIX-wieczną konstrukcją 
papieru wartościowego opartą na nośniku materialnym, 
wraz z właściwym dla niej kontekstem prawnorzeczowym. 
Te rozwiązania były z kolei wzorem, do jakiego nawiązał 
ustawodawca polski w latach 90. XX w. W następstwie 
tych zmian doszło zaś do rekonstrukcji i redefinicji jury-
dycznej kwalifikacji prawnej papierów wartościowych 
w polskim porządku prawnym, a źródłem tego podejścia 
były kolejne regulacje prawne: ustawa z 22.03.1991 r. 
– Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
i funduszach powierniczych wprowadzająca immobilizację 
papierów wartościowych, jako pierwszy krok ku demate-
rializacji; ustawa z 21.08.1997 r. – Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi38, statuująca demate-
rializację papierów wartościowych w ramach publicznego 
obrotu, tzw. dematerializację systemową39 oraz począt-
kowo kontynuująca ten kierunek – a obowiązująca nadal 
– ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi40. Z czasem kolejne zmiany zarówno w ustawie 
o obrocie instrumentami finansowymi, jak i w ustawach 

36 Chociaż polska doktryna prawa handlowego odwołuje się jedynie do skryptu-
ralności w przypadku weksli, por. zwłaszcza M.H. Koziński [w:] M. Bączyk i in., 
Papiery wartościowe, Kraków 2000, s. 327 i n., oraz w odniesieniu do XIX-wiecz-
nej koncepcji tzw. papierów skrypturalnych por. np. F. Zoll, Klauzule dokumen-
towe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papie-
rów wartościowych, Warszawa 2004, s. 161 i n. Na temat tego wątku szerzej 
M. Michalski [w:] J. Dąbrowska, M. Michalski, Powszechna dematerializacja 
akcji, czyli modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej, red. M. Michalski, Warszawa 
2021 (w druku).

37 Por. Problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de paiement et des 
titres. Rapport de CNCT, Paris 1997, s. 33 i n.; J. Than [w:] 20 ans de dématéria-
lisation des titres en France. Bilan et perspectives nationales et internationales, 
red. H. de Vauplane, Paris 2005, s. 233 i n.; N. Chabrolles, H. Juvin, Une histoire 
de la SICOVAM. Cinquante années de compt courant de valeures mobilières en 
France, Les Djinns 1992, s. 25. W doktrynie polskiej zwłaszcza M. Michalski 
[w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, 
P. Wajda, Warszawa 2014, s. 603 i n.; M. Michalski [w:] Prawo…, Legalis 2018, 
art. 5 u.o.i.f. i J. Jastrzębski, Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializa-
cji, Warszawa 2009, s. 286 i n. Na temat rozwiązań i koncepcji XIX-wiecznych 
obszerniej por. przede wszystkim J. Jastrzębski, Pojęcie…, s. 282 i  n., a  także 
M. Michalski [w:] J. Dąbrowska, M. Michalski, Powszechna…. 

38 Dz.U. Nr 118, poz. 754. 
39 Por. M. Michalski [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 19, 

Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa 2006, s. 559; 
M. Michalski [w:] Prawo…, Legalis 2018, art. 5 u.o.i.f. 

40 Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm. – dalej u.o.i.f.

szczególnych, jak np. w ustawie o obligacjach, czy w usta-
wie o funduszach inwestycyjnych, doprowadziły do prze-
nikania się dematerializacji systemowej, a zatem realizo-
wanej w obrębie środowiska, jakim jest depozyt papie-
rów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 u.o.i.f. 
z dematerializacją tzw. autonomiczną, tj. dokonywaną 
w oparciu o przepisy ustaw szczególnych, właściwych dla 
danych typów normatywnych papierów wartościowych. 
Tym samym zjawisko dematerializacji papierów wartoś-
ciowych weszło na etap dematerializacji hybrydowej41. 
Nowelizacja kontynuuje te zmiany w odniesieniu do akcji, 
tworząc jednocześnie podstawy dla organizacji własnych 
– alternatywnych dla akcji spółek niebędących spółkami 
publicznymi – miniśrodowisk dematerializacji, zwanych 
zgodnie z art. 3281 § 1 k.s.h. rejestrami akcjonariuszy.

W refleksji na temat natury dematerializacji papierów 
wartościowych warto mieć na uwadze konkluzje R. Lan-
dauera, że fizyczny charakter informacji powoduje, iż 
podlega ona ograniczeniom, ale i możliwościom, jakie 
determinują prawa fizyki. W tym kontekście zdema-
terializowany papier wartościowy będąc informacją, 
zachowuje swój wymiar fizyczny, ale wychodzi poza 
wymiar rzeczowy, stając się kategorią określaną jako 
dobro niematerialne42 o charakterze cyfrowym. W kon-
sekwencji dla zapewnienia właściwej cyrkulacji tego 
dobra – jako że podlega ono zasadom rozporządzania 
prawami majątkowymi – konieczne jest skonstruowa-
nie odpowiedniego środowiska, będącego swoistym 
„ekosystem”43 instytucjonalno-proceduralnym oraz 
osobowym44. Bez tej infrastruktury i oprzyrządowania, 
wpisanych w strukturę instytucjonalną obieg zdemate-
rializowanymi papierami wartościowymi nie byłby ani 
możliwy, ani uchwytny, czyli postrzegalny zmysłowo, 
ani też funkcjonalny. 

Dematerializacja wymaga zatem poza odpowiednim 
oprzyrządowaniem technologicznym w postaci właści-
wych urządzeń operujących w środowisku cyfrowym 
oraz oprogramowania45, przede wszystkim instytucji 
prawnych, osadzonych w tym środowisku cyfrowym, 
i adekwatnych do jego specyfiki, wraz z procedurami 
pozwalającymi na „uprocesowienie” cyrkulacji dobrami 
cyfrowymi. Dopiero całokształt tych uwarunkowań, 
poddany odpowiedniej strukturyzacji: i  instytucjonal-
nej, i  technologicznej, nadaje funkcjonalność obro-
towi dobrami cyfrowymi w  takim stopniu, że obrót 
ten jest tożsamy z obrotem prawnym, czy raczej jest 
on obrotem prawnym odbywającym się we właściwym 
środowisku instytucjonalno-technologicznym. W jego 
efekcie odpowiednie czynności techniczne – odnoto-
wywane (rejestrowane, przekazywane i  przekształ-
cane) w systemie operacyjnym – nabierają doniosłości 

41 M. Michalski [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 3, Komentarz do art. 301–490, 
red. A. Kidyba, Warszawa 2020, s. 164 i n.

42 Por. m.in. V. de Vauplane, J.P. Bornet, Droit des marché financiers, Paris 1998, 
s. 38, także M. Michalski [w:] Prawo…, s. 603 i n.; M. Michalski [w:] Prawo…, 
Legalis 2018, art. 5 u.o.i.f. 

43 A niezwykle istotnym jego elementem pozostaje człowiek, co nota bene genero-
wać będzie wciąż aktualne ryzyko w ramach systemu. 

44 Por. przede wszystkim M. Michalski [w:] Kodeks…, s. 164. 
45 Por. T. Sójka, Obrót akcjami prostej spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlo-

wego” 2020/1, s. 7. 
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prawnej. Dopiero bowiem zapis na rachunku papierów 
wartościowych, o czym przesądza art. 7 ust. 1 u.o.i.f.,  
kreuje zdematerializowane papiery wartościowe, w tym 
także i akcje jako przedmioty obrotu prawnego. Na roz-
wiązaniu tym – przyjętym na potrzeby dematerializacji 
systemowej – wzoruje się z kolei reżim rejestrowy, obej-
mujący akcje spółek niepublicznych wpisywane do reje-
stru akcjonariuszy (por. art. 3284 i art. 3289 k.s.h.).

Próbując zidentyfikować korzyści, jakie niesie ze sobą 
dematerializacja papierów wartościowych, w pierwszej 
kolejności trzeba wskazać na wzrost bezpieczeństwa 
obrotu, skoro eliminuje ona ryzyka tradycyjnie przy-
pisane formie dokumentowej papieru wartościowego, 
jak chociażby kradzież, jego zagubienie bądź zniszczenie 
w  inny sposób. W dalszej kolejności wymienić warto 
usprawnienie obrotu, przede wszystkim w skali całego 
rynku regulowanego, gdzie koncentruje się zdecydowa-
nie największy wolumen transakcji, ułatwienie kontroli 
sprawowanej ze strony odpowiednich władz państwo-
wych, co eliminuje transakcje ukryte, tj. niezgłaszane 
służbom skarbowym, ograniczenie kosztów emisji oraz 
ułatwienie procedury wykonywania zobowiązań emi-
tenta wobec uprawnionych z papierów wartościowych46. 
Ponadto niebagatelne znaczenie odgrywa również efekt 
w postaci wzmocnienia przejrzystości rynku, ponieważ 
system rejestracji pozwala na generowanie informacji 
na temat transakcji sprzedaży papierów wartościowych, 
co organom nadzoru pozwala śledzić zmiany stanów 
zaangażowania w poszczególnych spółkach. Natomiast 
taki czynnik jak obniżenie kosztów może być dyskusyjny 
z punktu widzenia chociażby teorii kosztów transakcyj-
nych. Otóż występujące w przypadku papierów wartoś-
ciowych wydawanych w formie dokumentów takie koszty 
jak koszt sporządzenia takiego dokumentu, w tym druku 
i odpowiednich zabezpieczeń, konsumowane są przez 
koszty outsourcingu47, w tym zwłaszcza obowiązkowe 
pośrednictwo podmiotów autoryzowanych do prowadze-
nia właściwych systemów rejestracji (ewidencji) pomio-
tów usprawnionych z papierów wartościowych. Nadto 
także uczestnictwo w sformalizowanym systemie obrotu 
pociąga za sobą stałe koszty, przerzucane w znacznej 
części na posiadaczy papierów wartościowych. Na mar-
ginesie warto zauważyć, że praktyka obrotu XX i XXI w. 
porzuciła zdecydowanie tak barwne i fantazyjne formy 
papierów wartościowych, wykorzystujące szczególne 
rodzaje druków, papieru i znaki wodne, jakimi po dziś 
dzień cieszą oczy kolekcjonerów papiery wartościowe 
z przełomu XIX i XX w.48

46 Por. zwłaszcza M. Michalski [w:] M. Bączyk i in., Papiery wartościowe, Kraków 
2000, s. 741 i n.; A. Chłopecki [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwań-
ski, t. 19, Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa 2006, 
s. 879 i n. oraz M. Michalski [w:] Prawo…, s. 604. 

47 Por. W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Narodziny i rozwój, Warszawa 
2012, s. 135 i n. Natomiast oczywista skądinąd możliwość przerzucania przez 
spółkę kosztów prowadzenia rejestru na akcjonariuszy – na co zwraca uwagę 
np. A. Zwolińska-Doboszyńska, Przymusowa dematerializacja akcji i  rejestr 
akcjonariuszy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, „Przegląd Prawa Han-
dlowego” 2020/3, s. 16 – nie oznacza sama z siebie rozwiązania systemowego 
wpisanego w logikę zmian, i może być traktowana jako ewentualność, której 
wystąpienie w znacznej mierze uwarunkowane jest relacjami wewnątrzkorpora-
cyjnymi. 

48 Por. zwłaszcza L. Koziorowski, Akcje notowane na warszawskiej giełdzie 
do 1939 r., Lublin 2011, oraz M. Kurek, Katalog obligacji komunalnych z ziem 
polskich, t. 1, Warszawa 2020. 

Powszechna dematerializacja akcji – czy nawet sze-
rzej papierów wartościowych (por. np. art. 8 ust. 1 
ustawy z 15.01.2015 r. o obligacjach49 czy art. 122 
ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
i  zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwesty-
cyjnymi50), gdyż przełomowe znaczenie miała tutaj 
ustawa z 9.11.2018 r. o  zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem 
finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku51 
– wyraża nie tylko ogólny trend digitalizacji i towarzy-
szącej temu zjawisku digityzacji, ale przede wszystkim 
realizowaną w obszarze rynków finansowych rewolucję 
cyfrową, której efektem jest zmiana, czy wręcz prze-
formatowanie dotychczasowych instytucji, co z kolei 
przekształca ich naturę. 

Co więcej, obok tradycyjnego rynku finansowego, 
powstaje alternatywny segment zwany FinTech’em ofe-
rujący produkty oparte na nowych technologiach, ale 
niemieszczące się w zakreślonych powszechnie ramach 
regulacyjnych, jak np. kryptowaluty. Jeszcze dalej idzie 
tendencja do traktowania prawa już nie w kategoriach 
tradycyjnego zespołu reguł (law is a  rule), lecz jako 
programu nadzorującego właściwe wykonywanie obo-
wiązków (law is a code). W tym kontekście nie można 
twierdzić, że cyfryzacja, jakiej poddawane są znane dotąd 
instytucje prawa papierów wartościowych, jest zabiegiem 
czysto technicznym, a  tym samym nic niewnoszącym 
do istoty przemodelowanego zjawiska. Tak zachowawcze, 
tradycjonalistyczne stanowisko ugruntował w 2004 r. 
F. Zoll52. O ile w czasach, gdy dematerializacja jawiła się 
jako zjawisko niszowe, o  zdecydowanie zawężonym 
zasięgu oddziaływania, było ono jeszcze akceptowalne53. 
Niemniej zastanawiające jest tak uporczywe trwanie 
przy twierdzeniu, że zdematerializowane papiery war-
tościowe są prostą –  i nie wiedzieć czemu tak oczywi-
stą – kontynuacją papierów tradycyjnych, wobec tego 
funkcję dokumentu jako zewnętrznego atrybutu ujaw-
niającego prawo i identyfikującego uprawnionego upa-
truje się we wpisie na rachunku papierów wartościo-
wych, gdy równocześnie nie dostrzega się jakościowej 
różnicy między środowiskiem cyfrowym a kontekstem 
rzeczowym54, zwłaszcza w świetle powszechności zja-
wiska i zmiany charakteru oraz funkcji podstawowych 
instytucji. Na marginesie, przywiązanie do klasycznej 
koncepcji papieru wartościowego – przecież sięgają-
cej korzeniami XII-wiecznych rozwiązań55, i  wciąż 

49 Dz.U. z 2020 r. poz. 1208. 
50 Dz.U. z 2020 r. poz. 95 ze zm. 
51 Dz.U. poz. 2243. 
52 Por. F. Zoll, Klauzule…, s. 33 i n. 
53 Na temat krytyki por. M. Michalski [w:] Prawo…, s. 605 i n.; M. Michalski [w:] 

Prawo…, Legalis 2018, art. 5 u.o.i.f. 
54 Por. m.in. M. Godlewski, Dopuszczalność nabycia od nieuprawnionego akcji 

zdematerializowanych¸ „Monitor Prawniczy” 2017/7, s. 362 i n.; T. Sójka, Wpis 
na rachunek papierów wartościowych, „Monitor Prawa Bankowego” 2014/7–8, 
s. 109, czy T. Sójka, Obrót…, s. 9. 

55 Por. np. A.P. Usher, The Origin of the Bill of Exchange, „ Journal of Political Eco-
nomy” vol. 22, no. 6 (Jun., 1914), s. 567 i n.; A.-E. Sayous, L’origine de la letter de 
change: les proceeds de credit et de payment dans les pays chrétienes de la méditer-
ranée occidentale entre le milieu du XII e siècle et celui du XIII e, „Revue historique 
de droit français et étranger, Quatrième série” 1993, vol. 12, no. 1, s. 70 i n., czy 
R. de Roover, Le contrat de change de change depuis la fine du treizième siècle 
jusquu’au début du dix-septièm, Revue belge de philologie et d’histoire, tome 25, 
fasc. 1–2, 1946, s. 114 i n.
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na nich bazującej – rzuca się w oczy także i u tych auto-
rów, którzy zdają się doceniać modernizacyjny aspekt  
zmian56.

4. Zakończenie

Nowelizacja z  30.08.2019 r. wprowadzająca 
powszechną dematerializację akcji, obejmującą zarówno 
wszystkie akcje spółek publicznych, jak i wszystkie akcje 
spółek niepublicznych, stanowi dopełnienie trendu, jaki 
już wcześniej dał się obserwować w odniesieniu do papie-
rów wartościowych (np. obligacji), polegającego na defi-
nitywnym przemodelowaniu konstrukcji papieru wartoś-
ciowego. Zrywa on z tradycyjną konstrukcją jurydyczną 
papieru wartościowego opartą na ścisłym – nie tyle że funk-
cjonalnym, ile wręcz strukturalnym – powiązaniu prawa 
z materialnym nośnikiem. Silne zakorzenienie tej konstruk-
cji w tradycji polskiej doktryny prawa handlowego rzutuje 
wciąż na sposób postrzegania dokonujących się zmian. 
Niemniej jednak idą one w kierunku rekonfiguracji spółki 
akcyjnej z ukształtowanego w XIX w. modelu odpowiada-
jącego rzeczywistości industrialnej i preferowanemu przez 
nią – a ściśle preferowaną produkcję materialną – sposo-
bowi widzenia świata, w model coraz bardziej dostraja-
jący się do rzeczywistości cyfrowej. Narzuca ona z kolei 
konieczność traktowania uwarunkowań technologicznych, 
opartych na technikach informacyjno-komunikacyjnych, 
nie jako tylko środków technicznych, lecz jako integralny 
element nowego środowiska instytucjonalnego. Specyfika 
tego środowiska wpływa znacząco na konstrukcję zde-
materializowanego papieru wartościowego, w tym także 
i akcji, a w konsekwencji wymusza odrzucenie kontekstu 
prawnorzeczowego. Dopiero w takim momencie można 
twierdzić, że prawo papierów wartościowych – wraz z całą 
otoczką instytucjonalno-proceduralną – podlega nie tylko 
digityzacji i digitalizacji, ale znacznie głębszemu przeobra-
żeniu, a mianowicie wpisuje się w rewolucję cyfrową, 
dostosowując się do jej paradygmatów.
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The changes provided for by the statute amending the Code 
of Commercial Partnerships and Companies, passed on 30 
August 2019, are of fundamental importance indeed – con-
trary to how some authors, who reduce dematerialization to 
a purely technical process, would like to perceive the process 
– because they lead to a qualitative and cardinal reformatting 
of the juridical nature of a joint-stock company. Not only 
does the nature of these changes force us to take a new look 
at the joint-stock company as an efficient corporate and 
capital vehicle, which in the 19th century became a symbol 
and a sort of trademark of the then dynamically growing 
industrial capitalism, but today, without losing its drive, it 
fits in with the currently growing trend of changes adapt-
ing the institutional structure to the new reality brought 
about by the digital revolution. Conservative views, which 
see these changes as just technical corrections and refuse 
to treat them as important, seem to repeat that infamous 
‘Rien’ from the diary of Louis XVI on 14 July. There can be 
various assessments of the changes that introduce universal 
dematerialization of shares, but even a critical approach to 
some of them - which is more than an obvious need from 
the point of view of academic research - cannot be seen as 
challenging them, because this would signify refusal to accept 
a social process, which in itself is the object of research in legal 
studies. That the above changes – even if sometimes with 
errors or without sufficient reflection – fit in with the trend of 
digital revolution, or perhaps even place securities law in the 
vanguard of the trend, should be the conclusion of this paper.


