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Przedmowa

Podstawowe instytucje prawa papierów wartościowych występujące zarówno 
w obrocie indywidualnym, jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materiału wyma-
gały ujęcia w dwóch tomach Systemu Prawa Prywatnego, tj. tomie 18 i 19.

Niniejszym tomem 18 – niezależnie od części ogólnej prawa papierów wartościo-
wych – zostały objęte te papiery wartościowe, które nie występują w obrocie masowym, 
a w związku z tym nie są emitowane w serii. Mają one z reguły dużą tradycję historycz-
ną oraz są objęte w znaczącej części regulacjami ponadnarodowymi o charakterze kon-
wencji międzynarodowej. Należy tu wymienić przede wszystkim weksle, czeki, a nadto 
konosamenty. Niniejsze trzecie wydanie tomu 18 pomija – w stosunku do wydania 
pierwszego z 2005 r., oraz drugiego z 2010 r. – dowody składowe omówione uprzednio 
przez prof. M. H. Kozińskiego, ze względu na uchylenie tej instytucji na mocy ustawy 
z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
(Dz.U. Nr 106, poz. 622). Tym samym dowody składowe stają się w prawie polskim 
nawet normatywnie instytucją historyczną. Z kolei ze względu na zupełny charakter 
opracowania niniejszy tom obejmuje natomiast takie instytucje prawne, których przy-
należność do grupy papierów wartościowych jest przedmiotem dyskusji naukowej, zaś 
posiadają one istotne znaczenie w praktyce. Chodzi tu o polisy ubezpieczeniowe przed-
stawione w rozdziale V autorstwa prof. M. Orlickiego.

Prezentowane opracowanie jest dziełem zbiorowym siedmiu autorów. W stosunku 
do poprzednich wydań rozdział II dotyczący weksli prof. M. H. Kozińskiego został 
zaktualizowany i uzupełniony przez dr J. Dybińskiego, zaś rozdział IV poświęcony 
konosamentom prof. J. Łopuskiego został zaktualizowany i uzupełniony przez prof. 
M. Dragun-Gertner. Każdy z Autorów odpowiada wyłącznie za wyrażone przez siebie 
poglądy. Nie naruszając stanowiska poszczególnych Autorów oraz ich indywidualnego 
sposobu ujęcia i przedstawienia zagadnień całości wywodu, starano się nadać możliwie 
jednolity charakter.

Przekazywane Czytelnikom wydanie trzecie Tomu 18 uwzględnia liczne zmiany 
ustawodawstwa związane z pojęciem papieru wartościowego, relacji papieru war-
tościowego do instrumentu finansowego w ustawie o obrocie instrumentami finanso-
wymi z 29.7.2005 r., która po wielu nowelizacjach doczekała się tekstu jednolitego 
z 6.12.2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). Niezależnie od tego znacząco wzbogacił 
się też stan polskiej doktryny prawa oraz judykatury w zakresie prawa papierów war-
tościowych, licząc od roku 2010, co także zostało uwzględnione w niniejszym wydaniu 
tomu 18.
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