
 

Program pierwszego dnia ogólnopolskiej 

konferencji naukowej 

"Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu 

gospodarczego” 

Uniwersytet Warszawski, 27 marca 2015 roku 

Aula A3 (poziom -1), Collegium Iuridicum II (wejście od ul. Lipowej) 

*       *       * 

 

9:40 - otwarcie konferencji, słowo powitalne organizatorów  

 

9:45 - wykład inaugurujący: prof. dr hab. Adam Opalski (UW): "Wybrane aktualne 

tendencje w prawie spółek kapitałowych i ładzie korporacyjnym" 

 

10:15 - 11:55 - Sesja I: Aktualne problemy prawa spółek kapitałowych 

prof. dr hab. Józef Okolski (ALK) - moderator 

dr hab. Andrzej W. Wiśniewski (UW): „Czynności bezskuteczne wobec spółki w art. 
304 par. 2 k.s.h.” 

dr hab. Artur Nowacki (UW): „Rezygnacja członka zarządu” 

dr Dominika Opalska (UW): „Jeszcze na temat dobrych obyczajów w spółkach 
kapitałowych” 

dr Łukasz Gasiński (UW): „Kilka uwag na temat orzecznictwa dotyczącego umów o 
głosowanie” 

 

11:55 – 12:15 – Przerwa kawowa 

 

12:15 - 13:55 - Sesja II: Ład korporacyjny w perspektywie nauk prawnych i 

ekonomicznych 

prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski (SGH, UKSW) - moderator 

prof. dr hab. Izabela Koładkiewicz (ALK): „Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz 
ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy polskiego rynku 
kapitałowego” 



 
 

dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda): „Ład korporacyjny w dyrektywie o 
prawach akcjonariuszy” 

dr Agnieszka Hajos-Iwańska (kancelaria JSLegal): „Zasady Ładu Korporacyjnego KNF 
– odpowiedzialność podmiotów nadzorowanych”  

dyr. Piotr Rówiński (PwC): „Skuteczna rada nadzorcza podstawą ładu korporacyjnego”  

 

13:55 - 14:55 - przerwa obiadowa 

 

14:55 - 16:35 - Sesja III: Doświadczenia i perspektywy rozwoju prawa handlowego oraz 

ładu korporacyjnego 

SSR dr Tomasz Szczurowski (UKSW) - moderator 

dr Rafał Stroiński (UW): „Zasady corporate governance w inwestycjach prowadzonych 
przez fundusze private equity” 

dr Jacek Dybiński (UJ, Instytut Allerhanda): „Ład czy (samo)władztwo korporacyjne? 
Kilka refleksji na temat corporate governance made in Poland” 

dr Radosław L. Kwaśnicki (kancelaria RKKW): „Kontrowersje wykonywania praw z 
udziałów / akcji przez małżonków” 

Tomasz Regucki (Instytut Allerhanda): „Mechanizmy zwiększające kontrolę w 
spółkach giełdowych - wybrane zagadnienia. Prezentacja wstępnych wyników analiz 
empirycznych” 

 

16:35 - podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia konferencji 

 


