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Program ogólnopolskiej konferencji naukowej 

„Stulecie uchwalenia ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach – 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa spółdzielczego” 

 

5 listopada 2021 r.  

 

Sesja plenarna 

 

09.30-09.50 - rozpoczęcie konferencji – wystąpienia gospodarzy i gości 

09.50-10.15 - Prof. zw. dr hab. Andrzej Mączyński, „Stanisław  Wróblewski - pierwszy 

komentator  ustawy o spółdzielniach z 1920 roku”.  

10.15-10.40 – Prof. zw. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, „Stulecie kodyfikacji prawa 

spółdzielczego”.    

10.40-11.05 – Prof. zw. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, „Ustawa o spółdzielniach z 29 października 1920 r., czyli od modernizacji 

imitacyjnej do nowoczesnego państwa". 

11.05-11.25 – Prof. zw. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, „Skutki prawne zawarcia 

umów związanych z nabyciem budynku mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej przez jej 

członka oraz osobę nieposiadającą statusu członka spółdzielni”. 

11.25-11.45 - Prof. ucz. dr hab. Piotr Zakrzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 

II, „Przyszłe polskie prawo spółdzielcze – wyzwania legislacyjne w kontekście europejskiego 

prawa spółdzielczego”. 

 

11.45-12.05 -  przerwa  

 

12.05 Sesja Popołudniowa 

 

12.05-12.25 – Rozstrzygnięcie konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą 

pracę badawczą z zakresu spółdzielczości 

 



 
 

12.25-12.45 - Prof. zw. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej 

a sytuacja osób uprawnionych z tytułu własnościowych praw do lokali. Uwagi na tle 

orzecznictwa Sądu Najwyższego”. 

12.45-13.05 - Prof. ucz. dr hab. Grzegorz Kozieł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

„System monistyczny w spółdzielni działającej na zasadach ogólnych polskiego prawa 

spółdzielczego jako jedna z opcji zarządzania tą spółdzielnią de lege ferenda". 

13.05-13.25 - Dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska, Uniwersytet Warszawski „Reprezentacja 

spółdzielni”. 

13.25-13.45 - Prof. ucz. dr hab. Jacek Widło, „Zabezpieczenia rzeczowe dotyczące spółdzielni 

w orzecznictwie sądowym – wybrane zagadnienia”. 

13.45-14.05 - Prof. ucz. dr hab. Aneta Suchoń, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

„Prawne zagadnienia spółdzielczości w rolnictwie i na obszarach wiejskich - uwagi historyczne, 

stan obecny oraz perspektywy rozwoju”.  

14.05-14.25. Prezes Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka 

Stefczyka, Joanna Mędrzecka, „Ewolucja ram prawnych działalności spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych”. 

 

14.25-15.30 - przerwa 

 

 

15.05 Kontynuacja sesji 

15.30-15.45 - Dr Katarzyna Królikowska, „Powojenne reformy prawa spółdzielczego 

w Niemczech”.  

15.45-16.00 - Dr Mateusz Żaba, Uniwersytet Śląski, „O potrzebie nowelizacji polskich 

przepisów dotyczących możliwości zbywania udziałów w spółdzielni i nabywania w niej 

członkostwa. Uwagi na tle rozwiązań czeskich, słowackich i słoweńskich” 

16.00-16.15 - Dr Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu 

„Ograny spółdzielni w prawie polskim i niemieckim: wczoraj-dziś-jutro?” 

16.15-16.30 - Dr Paweł Widerski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

„Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni.” 

16.30-16.45 - Dr Dominik Bierecki, „Charakter prawny działania spółdzielni w interesie jej 

członków”.  

16.45-17.00 -  Dr Maria Zuba-Ciszewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Cele 

i efekty działalności spółdzielni mleczarskich w Polsce”. 

 

 

17.00 Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji 


