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Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Europejskie 

Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego”

W dniach 12–13 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Eu-
ropejskie Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego” (EPSiRK IV), zorganizowana przez 
studentów i  doktorantów zrzeszonych w Kole Naukowym Prawa Gospodarczego 
i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (KN PGiH TBSP UJ).

IV edycja konferencji była poświęcona problematyce zmian regulacji w dziedzinie 
prawa spółek oraz prawa rynków finansowych na poziomie unijnym, zagadnieniom 
związanym z implementacją europejskich przepisów i ich zmian do polskiego porządku 
prawnego. W zakres tematyczny konferencji wchodziły także rozważania prawnopo-
równawcze dotyczące prawa spółek oraz problematyka nowych technologii na rynku 
finansowym, zagadnienia ładu korporacyjnego oraz ekonomii rynku kapitałowego.

Referaty prelegentów – studentów i doktorantów prawa i ekonomii oraz praktyków 
prawa – zostały wygłoszone w ramach pięciu moderowanych paneli tematycznych:
1.  „Informacja na rynku kapitałowym – efektywność informacyjna rynku a ochro-

na inwestorów” – moderował dr Jacek Dybiński (Uniwersytet Jagielloński).
2.  „Dyrektywa o prawach akcjonariuszy – blaski i cienie regulacji oraz jej imple-

mentacji do prawa polskiego” – moderował dr Krzysztof Grabowski (Instytut Al-
lerhanda).

3.  „Prosta spółka akcyjna – refleksje nad projektem ustawy” – moderował dr Mar-
cin Mazgaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, kancelaria JWMS rad-
cowie prawni).

4.  „Ochrona inwestorów na rynku kapitałowym i rynku usług finansowych – nowe 
technologie, nowe regulacje, nowe wyzwania” – moderował dr Szymon Syp (kan-
celaria Olesiński i Wspólnicy).
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5.  „Mobilność spółek i konkurencja regulacyjna prawa spółek” – moderował dr Ariel 
Mucha (Uniwersytet Jagielloński).
Podczas Konferencji wygłoszono cztery referaty eksperckie:

1.  „Obligatoryjna dematerializacja obligacji i inne zmiany w prawie o obligacjach – 
przyczynek do dyskusji” – dr Szymon Syp (kancelaria Olesiński i Wspólnicy).

2.  „Ślepa żądza pieniądza, czyli rzecz o niderlandzkiej tulipanowej bańce spekula-
cyjnej” – dr Łukasz Kossacki-Lytwyn (kancelaria JGBS Biernat & Partners).

3.  „Public i private enforcement prawa rynku kapitałowego” – dr Jacek Dybiński 
(Uniwersytet Jagielloński).

4.  „Transgraniczna mobilność spółek w ujęciu empirycznym” – dr Ariel Mucha (Uni-
wersytet Jagielloński).
Pierwszy dzień konferencji zakończyła debata ekspercka pt. „Implementacja unij-

nych przepisów prawa rynku kapitałowego do polskiego porządku prawnego – 
trudności i wyzwania”, której uczestnikami byli dr Jacek Dybiński, dr Krzysztof 
Grabowski oraz dr Szymon Syp, a moderatorem był dr Ariel Mucha. Stanowiła ona 
profesjonalny komentarz i swoiste podsumowanie zagadnień poruszonych pierwszego 
dnia konferencji.

Poza zaproszonymi gośćmi w konferencji wzięło udział 26 czynnych uczestników, 
wyłonionych w konkursie abstraktów. 

IV edycja konferencji EPSiRK zgromadziła studentów, praktyków oraz ekspertów 
z zakresu prawa i ekonomii, dzięki czemu w ramach wygłaszanych prelekcji i towa-
rzyszących im dyskusji można było poznać różne perspektywy i podejścia do omawia-
nych zagadnień. Prelegenci reprezentowali kilkanaście ośrodków naukowych z całej 
Polski. Praktyczne podejście do tematyki Konferencji zapewnili eksperci-praktycy: 
dr Szymon Syp (Olesiński i Wspólnicy), dr Łukasz Kossacki-Lytwyn (JGBS Biernat 
& Partners), dr Marcin Mazgaj (JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie 
prawni), dr Krzysztof Grabowski (makler giełdowy oraz biegły sądowy), natomiast 
nad naukowymi aspektami Konferencji czuwali przedstawiciele Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego: dr Jacek Dybiński (pracownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatne-
go WPiA UJ) oraz dr Ariel Mucha (współpracownik Katedry Polityki Gospodarczej 
WPiA UJ). Na konferencji nie zabrakło również biernych uczestników, zainteresowa-
nych europejskim prawem spółek i rynku kapitałowego.

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu 
przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radę 
Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kancelarię JWMS radcowie prawni oraz 
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferen-
cja była objęta patronatem honorowym przez Sąd Najwyższy, Okręgową Radę Adwo-
kacką w Krakowie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Fundację Rozwoju Rynku 
Finansowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, portal StockWatch.pl. oraz patronatem 
medialnym przez portal korporacyjnie.pl i miesięcznik „Przegląd Ustawodawstwa Go-
spodarczego”, wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cele konferencji „Europejskie Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego”, jakimi są pre-
zentacja efektów badań prowadzonych w Polsce w dziedzinie europejskiego prawa 
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spółek i rynku kapitałowego, zwrócenie uwagi na obecne i przyszłe wyzwania, z któ-
rymi musi się zmierzyć polski ustawodawca oraz umożliwienie uczestnikom konfe-
rencji ożywionej dyskusji i wymiany poglądów na najbardziej aktualne zagadnienia 
powyższych dziedzin prawa, przy uwzględnieniu doświadczeń płynących z praktyki, 
pozostaną niezmienione dla V edycji konferencji. Odbędzie się ona na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w dniach 25–26 kwietnia 2020 r. Jako że od czasu swej pierwszej 
edycji konferencja stopniowo ewoluowała, odpowiadając na potrzeby uczestników 
i uwzględniając coraz więcej tematów z dziedziny prawa rynków finansowych, orga-
nizatorzy – chcąc zadbać o to, by nazwa konferencji odpowiadała materii rzeczywiście 
omawianej – zdecydowali, iż V edycja odbędzie się pod zmienioną, czyli poszerzoną, 
nazwą – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europejskie Prawo Spółek i Rynków 
Finansowych” (EPSiRF V). Organizatorzy wyrażają nadzieję, że tak jak w poprzednich 
latach, także i w nadchodzącym roku Kraków na dwa kwietniowe dni stanie się ośrod-
kiem naukowych refleksji i ciekawych, praktycznych dyskusji o europejskim prawie 
spółek, rynku kapitałowego oraz rynku usług finansowych.

Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji EPSiRF V studentów, doktorantów 
i pracowników naukowych, którzy zajmują się powyższymi dziedzinami prawa oraz 
prawników, ekonomistów i przedstawicieli zawodów, które są związane z praktycznymi 
aspektami tematyki konferencyjnej. Zależy nam na Państwa badaniach, przemyśleniach 
i doświadczeniach oraz na Państwa głosie w dyskusji. Chcemy także stworzyć okazję 
do networkingu i swobodnej rozmowy, wiedząc, że często skutkuje to nawiązaniem 
owocnej współpracy na polu naukowym i zawodowym.


