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W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność 
zarządzania i nadzoru 

 

Dzień pierwszy – czwartek, 21 września 2017 r. 

8.00 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa 

9:00 – 09:30 

Uroczyste otwarcie Zjazdu (Dziekan WPiA UW prof. dr hab. Tomasz Giaro, 
Kierownik Katedry Prawa Handlowego prof. UW dr hab. Katarzyna 

Bilewska oraz prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski) 
 

09:30 – 11:15 Optymalny model ładu korporacyjnego – propozycje reformy polskiego 
prawa spółek 

 Moderator Prof. dr hab. dr H.C. Stanisław Sołtysiński  

20 min Referat 1 Prof. dr hab. Michał Romanowski (UW) – „Natura spółki jako 
determinanta jej ustroju i funkcji jej władz”. 

20 min Referat 2 Prof. UKSW dr hab. Tomasz Siemiątkowski – „Komitet audytu: 
wciąż jeden czy już dwa - konkurencyjne- systemy nadzoru w spółce 
publicznej?”. 

20 min Referat 3 Dr hab. Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda) – „KSH 2.0? 
Polski model ładu korporacyjnego na międzynarodowym rynku 
kapitału i idei”. 

20 min Referat 4 Prof. dr hab. Adam Opalski (UW) – „Optymalny model ładu 
korporacyjnego – między rynkiem a regulacją”. 

25 min Dyskusja  

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 13:15 Ład korporacyjny 

 Moderator Prof. dr hab. Wojciech Popiołek (UŚ) 

20 min Referat 1 Prof. Dr. Bartosz Makowicz (Uniwersytet Viadrina) – „Compliance 
jako efektywne narzędzie zarządzania i nadzoru w spółkach - 
kierunki rozwoju w ujęciu globalnym”. 

20 min Referat 2 Prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński – „Modele zarządzania i 
nadzoru w spółce kapitałowej w propozycji European Model 
Company Act”. 

20 min Referat 3 Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka – „Najnowsze zmiany w 
dyrektywie o prawach akcjonariuszy - w kierunku pobudzania 
aktywizmu akcjonariuszy”. 

20 min Referat 4 Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil – „Wpływ akcjonariuszy na 
politykę wynagrodzeń w spółce publicznej (tzw. say on pay) w 
świetle znowelizowanej dyrektywy 2007/36/WE”. 

25 min Dyskusja  

13:15 – 14:10 Obiad 
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14:10-14:30 Prezentacja Wolters Kluwer 

14:30 – 16:15 Kluczowe problemy ładu korporacyjnego w spółce publicznej 

 Moderator Prof. dr hab. Andrzej Kidyba (UMCS) 

20 min Referat 1 Prof. UR dr hab. Jan Olszewski – „Obowiązki informacyjne jako 
element ładu korporacyjnego”. 

20 min Referat 2 Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (UW) – „Niezgodne z ustawą 
postanowienia statutu (umowy) spółki kapitałowej i spółdzielni”. 

20 min Referat 3 Dr Bartłomiej Gliniecki (UG) – „Zasady ładu korporacyjnego w 
spółkach publicznych z bezpośrednim i pośrednim zaangażowaniem 
kapitałowym Skarbu Państwa – obecny stan prawny wobec 
rozwiązań modelowych”. 

20 min Referat 4 Dr Jacek Dybiński (UJ) – „Zasady wynagradzania członków władz 
spółek publicznych instrumentami finansowymi jako istotna 
płaszczyzna kształtowania ładu korporacyjnego - ocena polskiej 
regulacji i doświadczeń w świetle reformy przepisów unijnych po 
kryzysie finansowym”. 

25 min Dyskusja  

16:15 – 16:30 Przerwa kawowa 

16:30 – 18:15 Odpowiedzialność członków władz spółki jako narzędzie kształtowania 
optymalnego ładu korporacyjnego 

 Moderator Prof. dr hab. Wojciech Katner (UŁ) 

20 min Referat 1 Prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior – „Funkcje i odpowiedzialność 
komitetu audytu w strukturze organizacyjnej spółki akcyjnej”. 

20 min Referat 2 Prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska – „Regulacja 
odpowiedzialności członków zarządu spółek 
kapitałowych w prawie polskim a obowiązek "powzięcia 
racjonalnych środków w celu zapobieżenia niewypłacalności" w 
propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i 
środków zwiększających skuteczność postępowań 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych [nr 2016/0359 (COD)]”. 

20 min Referat 3 Prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska – „Odpowiedzialność 
członków zarządu za naruszenie ładu korporacyjnego w zakresie 
praw udziałowych małżonka wspólnika objętych wspólnością 
majątkową małżeńską”. 

20 min Referat 4 Dr Kamil Szmid (Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego przy 
ORA w Warszawie) – „Reguła business judgment w systemie 
monistycznego zarządzania spółką akcyjną na przykładzie prawa 
stanu Delaware”. 

25 min Dyskusja  

20:00 – 24:00 

Uroczysty Bankiet  
Wręczenie Nagrody im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego (ok. 20:45) 

Ogłoszenie ustaleń dotyczących miejsca organizacji  
XII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego 
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Dzień drugi – piątek, 22 września 2017 r. 

9:30 – 11:15 Trójpodział władzy czy prymat organu właścicielskiego – próba analizy 
modelu ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych  

 Moderator Prof. UMK dr hab. Zbigniew Kwaśniewski (UMK) 

20 min Referat 1 Prof. dr hab. Marek Michalski (UKSW) – „Od kompanii handlowej 
do spółki akcyjnej czyli o procesie historycznego wykształcania się 
organów”. 

20 min Referat 2 Dr hab. Piotr Wiórek (UWR) – „Wydawanie poleceń członkom 
zarządu spółki z o.o. przez wspólników a efektywność zarządzania i 
nadzoru w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”.  

20 min Referat 3 Dr Karol Zawiślak (Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego 
przy ORA w Warszawie) – „Zakres związania członków zarządu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałami wspólników – 
dopuszczalność wydawania członkom zarządu wiążących poleceń”. 

25 min Referat 4 Dr hab. Łukasz Gasiński (UW) – „Pozycja zarządu w modelu ładu 
korporacyjnego spółki akcyjnej na tle wybranych orzeczeń Sądu 
Najwyższego”. 

20 min Dyskusja  

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 13:15 Problematyka zarządzania spółkami osobowymi  

 Moderator Prof. UwB dr hab. Agnieszka Malarewicz – Jakubów (UwB) 

20 min Referat 1 Prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa, mgr Elżbieta Białobrodzka – 
„Zarządzanie spółką komandytowo-akcyjną z udziałem spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem 
(niemiecka konstrukcja w polskich realiach)”. 

20 min Referat 2 Dr hab. Grzegorz Kozieł (UMCS) – „Efektywność zarządzania 
handlową spółką osobową a „spółkowe” uprawnienia wierzycieli 
tych spółek i wierzycieli (osobistych) ich uczestników”. 

20 min Referat 3 Prof. UEK dr hab. Jan Lic – „Konstrukcja prowadzenia spraw w 
spółce jawnej”. 

20 min Referat 4 Dr Wiktor Matysiak (UŁ) – „Czy i w jakim zakresie potrzebna jest 
reforma przepisów o spółkach osobowych”. 

25 min Dyskusja  

13:15 – 13:30 Zamknięcie Zjazdu 

13:30 – 14:30 Obiad 

 


