
 

Program drugiego dnia ogólnopolskiej konferencji 

naukowej 

"Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu 

gospodarczego” 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 28 marca 2015 roku 

Aula Schumana & aula 106, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 (Auditorium 

Maximum) 

*       *       * 

 

10:00 - otwarcie konferencji, słowo powitalne organizatorów  

 

10:10 - wykład inaugurujący: dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda):  

"Ład korporacyjny – równowaga między twardym i miękkim prawem" 

 

10:40 - 12:20 - Sesja 1 (plenarna) 

mgr Tomasz Regucki (Instytut Allerhanda) - moderator 

mgr Diana Bożek (UW): „Zakład ubezpieczeń jako spółka podlegająca szczególnej 
regulacji” 

mgr Witold Małecki (UWr): „Reforma unormowania prawnego spółki akcyjnej w 
Republice Chińskiej – krok w kierunku ładu korporacyjnego?” 

mgr Ewa Marcisz (PAN): „Środki ochrony interesu publicznego w spółkach akcyjnych z 
udziałem Skarbu Państwa” 

mgr Mariana Nakonechna (UJ): „Wyzwania dla ładu korporacyjnego w państwach z 
gospodarką przejściową (na przykładzie Ukrainy)” 

mgr Mateusz Pacak (UJ): „Cywilnoprawna odpowiedzialność nabywców akcji za 
naruszenie obowiązków ogłoszenia wezwania – poszukiwanie optymalnej konstrukcji” 

Artur Pięta (UAM): „Definicja informacji poufnej oraz obowiązki informacyjne spółek 
publicznych w świetle Rozporządzenie MAR po 3 lipca 2016 r.” 

Malwina Walenda (UMK): „Zasady uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie 
zwyczajów w działalności funduszy inwestycyjnych” 

12:20 – 12:40 – Przerwa kawowa 

 



 
 

12:40 – 14:20 – Sesje 2 & 3  (równoległe) 

Romuald Rzeszutko (UW) - moderator 

Kamil Burski (UJ): „Rada nadzorcza w 
samorządowej spółce prawa 
handlowego” 

mgr Marcin Czerwiński, mgr Marta 
Karpińska (UAM): „Zakładanie spółki 
jawnej i komandytowej za pomocą 
wzorca umowy – wybrane problemy” 

Olga Galińska (UW): „Projekt nowych 
dobrych praktyk - próba oceny 
kierunków rozwoju GPW”  

Alicja Glamowska (UMK): „Udział 
małżonków w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością a wspólność 
majątkowa małżeńska” 

mgr Marcin Hotel, mgr Tomasz Marek 
(UJ): „Definicja informacji poufnej de 
lege lata i de lege ferenda”  

Piotr Kobylski, Angelika Koman 
(UMCS): „System nadzoru 
korporacyjnego a państwowy charakter 
własności” 

mgr Łukasz Łukowski (UŁ): „Plan 
połączenia z udziałem spółek 
osobowych” 

mgr Iwona Miedzińska (UW): „Spółka 
europejska – geneza, istota i 
funkcjonowanie w obrocie 
gospodarczym” 

 

 

 

 

 

Katarzyna Iwanicka (UKSW) - 
moderator 

Małgorzata Dziadzio (UJ): „Spór 
uchwałowy w spółce kapitałowej a 
kognicja sądu arbitrażowego - uwagi de 
lege lata” 

Kamil Galas (UJ): „Prawna kwalifikacja 
czynności prawnych miedzy 
podmiotami gospodarczymi wewnątrz 
struktur holdingowych i jej skutki.” 

Kamil Kłopocki (UAM): „Przełomowe 
orzeczenia Sądu Najwyższego – uchwała 
7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 
września 2013 r. w sprawie 
sprzeczności z ustawą uchwał organów 
spółek kapitałowych jako próba 
rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni 
przepisów KSH”  

Sylwia Matura (UWM): „Polskie prawo 
akcjonariatu w systemie regulacyjnym 
Unii” 

Paweł Mazur (UW): „Prokura łączna 
niewłaściwa w spółce kapitałowej w 
świetle uchwały Sądu Najwyższego z 30 
stycznia 2015 roku (III CZP 34/14)”  

Daniel Setcki (UMK): „Struktura 
majątkowa spółki z o.o. w świetle 
projektu nowelizacji k.s.h.” 

mgr Rafał Szymański (UW): „Reforma 
instytucji wezwań na akcje w świetle 
projektu nowelizacji ustawy o ofercie 
publicznej” 

mgr Maciej Wieczorkowski (UMK): 
„Rozwiązanie spółek kapitałowych bez 
przeprowadzenia postępowania 
likwidacyjnego” 

 

14:20 - 15:20 - przerwa obiadowa 



 
 

 

15:20 - 17:00 - Sesje 4 & 5  (równoległe) 

mgr Maciej Waś (UW) - moderator 

mgr Bartosz Chudziński (UAM): 
„Wierzyciel jako podmiot legitymowany 
do zaskarżania uchwał walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy” 

mgr Anita Garnuszek (UW): „Zakres 
podmiotowy umownej (statutowej) 
klauzuli arbitrażowej” 

Katarzyna Iwanicka (UKSW): „Udziały 
pracownicze w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością” 

mgr Marcin Jędrejek (KUL): 
„Kwalifikacja podmiotowa prokurenta a 
bezpieczeństwo obrotu – uwagi de lege 
lata i de lege ferenda” 

mgr Krzysztof Olszak (UW): „Stosunek 
prawny dotyczący pełnienia funkcji 
członka zarządu w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością” 

Romuald Rzeszutko (UW): „Komitety 
w radach nadzorczych spółek akcyjnych 
– perspektywa dogmatyczna i 
empiryczna” 

mgr Aleksandra Surma (UW): „Ratio 
legis funkcjonowania spółki 
komandytowo-akcyjnej we 
współczesnym obrocie gospodarczym – 
czy jeszcze aktualne?” 

 

 

mgr Katarzyna Zych (UW) - moderator 

mgr Rafał Bernat (UMK): „Wpływ 
praktyki organów podatkowych na 
decyzję o wyborze rodzaju spółki 
handlowej” 

mgr Remigiusz Chęciński (UAM): 
„Regulacja działalności bankowej jako 
działalności gospodarczej szczególnego 
rodzaju” 

mgr Anna Hnatów (UAM): „Likwidacja 
spółki jawnej w podatku dochodowym 
od osób fizycznych” 

mgr Łukasz Jurek (KUL): „Skutki 
naruszenia art. 210 § 1 k. s. h. w zakresie 
podlegania ubezpieczeniom 
społecznym” 

mgr Natalia Narejko (UW): „Czy 
opodatkowanie dochodów spółki 
komandytowo-akcyjnej ma sens?” 

mgr Katarzyna Szczepańska (UAM): 
„Wyjątki od zakazu rozszczepialności 
praw udziałowych w spółkach 
kapitałowych z perspektywy 
współczesnych wyzwań obrotu 
gospodarczego.” 

Marcin Żurawski (UMK): 
„Zinstytucjonalizowane partnerstwo 
publiczno-prywatne w formie spółki 
celowej” 

 

 

 

17:00 - podsumowanie i zamknięcie drugiego dnia konferencji 


