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Zapowiedź projektu
Celem konferencji Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie, organizowanej przez Sekcją Prawa Gospodarczego
i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellooskiego oraz
Klub Jagiellooski we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz Katedrą
Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellooskiego jest analiza minionego od początku lat
dziewięddziesiątych okresu w perspektywie rozwoju i funkcjonowania szeroko pojętego
rynku finansowego.
Rynek kapitałowy, jako najsilniej uregulowany segment rynku finansowego będzie
przedmiotem najszerszej analizy. Niemniej organizatorzy planują, aby zostały poruszone
zagadnienia związane z całym rynkiem finansowym jego rozwojem i znaczeniem
w gospodarce, istniejącą oraz potencjalną regulacją oraz perspektywami na przyszłośd.
Tematyka konferencji będzie zatem bardzo obszerna – w jej zakresie znajdą się m.in. prawo
rynku kapitałowego, funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy czy też
rynek instrumentów pochodnych. Jednym z centralnych zagadnieo będzie niewątpliwie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, stanowiąca fundament rynku kapitałowego
oraz obchodząca niebawem 21 lat od chwili swojego powstania w kwietniu 1991 roku.
Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej konferencji Dekada Kodeksu Spółek Handlowych,
która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Krakowie, a jej przedmiotem była analiza
prawa spółek w kontekście 10 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych.
Patronatem honorowym konferencję objęli:
- Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski
- Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
- Rektor Uniwersytetu Jagiellooskiego prof. dr hab. Karol Musiał
- Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellooskiego prof. dr hab.
Krystyna Chojnicka
- Komisja Nadzoru Finansowego
- Instytut Allerhanda

Uczestnicy wysłuchają znamienitych przedstawicieli doktryny prawa gospodarczego oraz
ekspertów zajmujący się w praktyce regulacjami rynku kapitałowego w ramach dwóch paneli
dyskusyjnych oraz dwóch paneli referatów eksperckich. Nie zabraknie również wystąp ieo
studentów i doktorantów polskich i zagranicznych wydziałów prawa i uczelni
ekonomicznych.
Gośdmi konferencji będą:
prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, Uniwersytet Jagiellooski
prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marek Michalski, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyoskiego
dr hab. Jolanta Zombirt, prof. UJ, Uniwersytet Jagiellooski
dr hab. Krzysztof Oplustil, Uniwersytet Jagiellooski
dr Konrad Zacharzewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Arkadiusz Radwan, Instytut Allerhanda
dr Jurij Klapkiv, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
dr Liuba Klapkiv, Kijowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny
dyr. Krzysztof Grabowski, Instytut Allerhanda, Akademia Leona Koźmioskiego
dyr. Łukasz Jagiełło, Dyrektor Działu Nowych Rynków DM IDMSA
mec. Maciej Hulist, radca prawny, partner w kancelarii GACH, HULIST, MIZIOSKA, WAWER
– adwokaci i radcowie prawni sp.p.
mec. Jan Pakosiewicz, radca prawny, wspólnik w kancelarii TOMASIK PAKOSIEWICZ
i WSPÓLNICY sp. k.

Jest to niepowtarzalna okazja, aby w takim wydarzeniu wziąd udział jako wolny słuchacz!
Wstęp jest bezpłatny!
Wszelkie informacje mogą Paostwo znaleźd
na:www.konferencjapraworynkukapitalowego.pl.
Serdecznie zapraszamy w dniach 26-27 kwietnia 2012 r. do Domu Polonii, Rynek Główny 14
w Krakowie.

Plakat Projektu

Podsumowanie projektu:
W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. w Sali Renesansowej Domu Polonii w Krakowie odbyła się
zorganizowana przez Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki
Słuchaczów Prawa UJ oraz Klub Jagiellooski przy współpracy Katery Prawa Gospodarczego
Prywatnego UJ oraz Katedry Polityki Gospodarczej UJ międzynarodowa konferencja naukowa
poświęcona ocenie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Celem konferencji była wymiana doświadczeo między środowiskiem
akademickim a praktykami oraz analiza rozwoju szeroko pojętego polskiego rynku
finansowego. Udział w dwóch dniach konferencji wzięło ok. 100 osób, w tym adwokaci,
radcowie prawni, sędziowie, a także studenci oraz doktoranci polskich i zagranicznych
wydziałów prawa i uczelni ekonomicznych. Gościem honorowym konferencji była także
Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Tematyka konferencji ogniskowała się na funkcjonowaniu giełdy jako centralnej instytucji
rynku kapitałowego. Niemniej, analizie poddano szeroko rozumiany rynek finansowy – jego
rozwój i obecne znaczenie w gospodarce, istniejącą oraz potencjalną regulację ora z
perspektywy na przyszłośd. Poruszane zagadnienia dotyczyły ładu korporacyjnego, nadzoru
finansowego, społecznej odpowiedzialności biznesu, rynku instrumentów pochodnych,
europejskich regulacji rynków finansowych, rynku papierów dłużnych, a także problema tyki
związanej z otwartymi funduszami emerytalnymi. Pierwszy dzieo poświęcony został
zagadnieniom rynku kapitałowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz regulacji spółek
publicznych, drugi dzieo natomiast koncentrował się na szeroko pojętym rynku finansowy m
i innych niż akcje instrumentach finansowych.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, kierownik Katedry
Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Następnie odbył się ekspercki panel dyskusyjny
„Prawo rynku kapitałowego – de lege lata i de lege ferenda”, w którym wzięli udział
prof. dr hab. Andrzej Kidyba, dr hab. Marek Michalski, prof. UKSW, dr hab. Krzysztof Oplustil
oraz dr Konrad Zacharzewski. Dyskusja prowadzona przez prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła,
koncentrowała się wokół zagadnieo związanych z obecną oraz pożądaną regulacją rynku
kapitałowego i spółek publicznych. W pierwszym dniu konferencji referaty w ramach
prelekcji eksperckich wygłosili ponadto: dr Konrad Zacharzewsk i („Szkoda giełdowa i jej
naprawienie”), dr Arkadiusz Radwan („Exit ze spółki publicznej”) oraz Krzysztof Grabowski

(„Organizacja Walnego Zgromadzenia w spółce publicznej”). Kolejno zostały wygłoszone
referaty przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellooskiego, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego
w Tarnopolu w ramach trzech paneli tematycznych: „Polski rynek kapitałowy i Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie”, „Pozycja międzynarodowa Giełdy Papierów
Wartościowych”, „Spółka publiczna i ład korporacyjny – wybrane zagadnienia”.
W drugim dniu w eksperckim panelu dyskusyjnym „Przyszłośd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie” wzięli udział dr hab. Jolanta Zombirt, prof. UJ, Krzysztof
Grabowski oraz mec. Jan Pakosiewicz. Dyskusję moderował mgr Jędrzej Maciejewski. Po
dyskusji panelowej, w ramach prelekcji eksperckich wygłosili referaty: dr hab. Jolanta
Zombirt, prof. UJ („Sekurytyzacja w prawie polski”), mec. Maciej Hulist („Obowiązki
informacyjne związane w nabywanie znacznych pakietów akcji spółek publicznych”) oraz
mec. Jan Pakosiewicz („Nabywanie akcji własnych spółek publicznych”). Pozostała częśd
konferencji poświęcona została pięciu panelom tematycznym „Europejskie regulacje rynków
finansowych – perspektywa zmian”, „Nadzór nad rynkiem finansowym”, „Instrumenty
pochodne”, „Społeczna odpowiedzialnośd biznesu”, „Otwarte fundusze emerytalne i rynek
Catalyst”, w ramach których referaty wygłosili studenci oraz doktoranci Uniwersytetu
Jagiellooskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdaoskiego, Uniwersytetu
Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Kijowskiego Uniwersytetu Handlowo
-Ekonomicznego.
Konferencja „Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie” nie jest pierwszym naukowym przedsięwzięciem
przygotowanym przez Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ – na przestrzeni
ostatnich lat organizowane były inne konferencje o zbliżonej tematyce: „Dekada Kodeksu
Spółek Handlowych” oraz „Spółka publiczna – wyzwania dla ustawodawcy”. W przyszłości
organizatorzy planują kolejne konferencje oraz seminaria poświęcone problematyce szeroko
pojętego prawa gospodarczego prywatnego.
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