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W r o c ła w

25-26 w r z e ś n i a 2005 r o k u

W dniach 26-28 września 2005 roku odbyła się we Wrocławiu
konferencja naukowa Kodeks Spółek Handlowych po 5 latach, która
była jednocześnie V Zjazdem Katedr Prawa Handlowego i III No
tarialną Konferencją Naukową. Celem spotkania była próba bilan
su funkcjonowania Kodeksu Spółek Handlowych w okresie 5 lat od
jego uchwalenia i na tej podstawie sformułowanie postulatów co
do kierunków rozwoju polskiego prawa handlowego, zwłaszcza
zaś prawa spółek. W konferencji uczestniczyli zarówno pracownicy
i doktoranci wszystkich polskich Katedr i Zakładów Prawa Handlo
wego (w przypadku UKSW Katedry Prawa Gospodarczego Prywat
nego), członkowie Krajowej Rady Notarialnej z Prezesem Zbignie
wem Klejmentem, przedstawiciele wszystkich Izb Notarialnych, jak
również sędziowie, adwokaci, radcowie prawni. Skład uczestników
spowodował, że poruszane były (tak w referatach, jak i dyskusji) za
gadnienia zarówno natury teoretycznej jak i praktycznej.
Pierwszego dnia obrady toczyły się w przepięknej Auli Leopoldi
na Uniwersytetu Wrocławskiego. Po oficjalnym powitaniu uczestni
ków i otwarciu konferencji, wygłoszone zostały następujące refera
ty: Kodeks Spółek Handlowych w ocenie jego twórców (prof. dr hab.
Stanisław Sołtysiński Uniwersytet im. A. Mickiewicza i prof. dr
hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagieloński); Kodeks Spółek
Handlowych a prawo prywatne międzynarodowe (prof. dr hab. Mak
symilian Pazdan, Uniwersytet Śląski); Spółka z o.o. w praktyce nota
rialnej (Waldemar Myga, prezes Izby Notarialnej we Wrocławiu);
Kodeks Spółek Handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego (prof.
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dr hab. Józef Frąckowiak, Uniwersytet Wrocławski, Sędzia Sądu
Najwyższego). Dyskusja, do której doszło po tych referatach, była
zażarta. Zarysowały się główne problemy sporne i krańcowo różne
stanowiska. W szczególności już podczas tych obrad plenarnych
wypłynęło zagadnienie „sensu i nonsensu” kapitału zakładowego
w spółkach kapitałowych, które omawiano szczegółowo i do które
go odnoszono się wielokrotnie w dniach następnych.
Drugiego dnia obrady toczyły się w czterech zespołach proble
mowych: Zagadnienia wspólne prawa spółek, Spółki osobowe, Spółki
kapitałowe - struktura, Spółki kapitałowe - funkcjonowanie.
Obradom zespołu Zagadnienia wspólne prawa spółek przewodni
czyli prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński oraz
prof. dr hab. Jacek Napierała, Uniwersytet im. Adama Mickiewi
cza. Referaty i dyskusja koncentrowały się wokół następujących za
gadnień: korzystanie przez spółki ze swobody przedsiębiorczości,
spółka europejska, spółdzielnia europejska, firma w kontekście
niebezpieczeństwa konfuzji w obrocie, instytucja zakazu konkuren
cji w ksh, zasady ładu korporacyjnego.
Obradom zespołu Spółki osobowe przewodniczyli prof. dr hab.
Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej oraz prof.
dr hab. Urszula Promińska, Uniwersytet Łódzki. Referaty i dysku
sja koncentrowały się wokół następujących zagadnień: prawo pro
wadzenia spraw i reprezentacja spółek osobowych, subsydiarna od
powiedzialność członków ułomnych osób prawnych, charakter
spółki cywilnej.
Obradom zespołu Spółki kapitałowe - struktura przewodniczyli
prof. dr hab. Wojciech J. Katner, Uniwersytet Łódzki oraz prof. dr
hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński. Referaty i dys
kusja koncentrowały się wokół następujących zagadnień: rola kapi
tału zakładowego w spółkach kapitałowych, przymusowy wykup ak
cji, „złota akcja”, umorzenie udziałów i akcji.
Obradom zespołu Spółki kapitałowe - funkcjonowanie przewod
niczyli prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Uniwersytet Śląski oraz
prof. dr hab. Janusz Strzępka, Uniwersytet Śląski. Referaty i dysku
sja koncentrowały się wokół następujących zagadnień: odpowie
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dzialność z art. 299 ksh, zaskarżanie uchwal zgromadzenia spółki
kapitałowej, mandat i kadencja.
Trzeciego dnia na sesji plenarnej przewodniczący poszczegól
nych zespołów podsumowali przebieg obrad w zespołach. Ponadto
zostało ogłoszone, że kolejny Zjazd Katedr Prawa Handlowego od
będzie się we wrześniu 2007 roku w Szczecinie.
Obrady Konferencji były transmitowane na żywo w Internecie.
Organizatorzy konferencji zapowiadają, iż referaty podczas niej
wygłoszone zostaną opublikowane w najbliższym czasie w specjal
nym zbiorze.
Konferencji towarzyszyła wystawa pt. Historia Notariatu Polskie
go. Była ona rzadką okazją do obejrzenia najstarszych w Polsce
aktów notarialnych oraz innych dokumentów historycznych związa
nych z zawodem notariusza.
Aleksandra Gawrysiak-Zablocka*

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

