
 

Program 

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Majątek osobisty małżonków - kontrowersje 

wokół art.33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego " 

 

Kraków,  26 listopada 2015 roku  

Sala Refektarz, Collegium Wróblewskiego  

 

 

 

Opiekun naukowy: dr Halina Nowara-Bacz, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński  

 

Konferencję poprowadzą: Dominika Czuchaj,  mgr Maciej Hadel  

 

8:00 - 9:00 rejestracja uczestników  

 

9:00 - otwarcie Konferencji przez prof. dr hab. Elżbietę Traple, Katedra Prawa Cywilnego 

Uniwersytet Jagielloński 

 

 

Panel I - Majątek osobisty małżonków a przepisy związane ze spółkami prawa handlowego  

 

9:15 - 9:35 Wojciech Dybka, Uniwersytet Jagielloński, Przynależność udziałów lub akcji w spółkach 

kapitałowych w przypadku ich nabycia lub objęcia przez jednego z małżonków.  

9:35 - 9:55 Aleksandra Czarnecka,  Uniwersytet Jagielloński, Wierzytelności i zobowiązania 

wynikające dla małżonka z tytułu członkostwa w spółce prawa handlowego. 

9:55 - 10:15 Filina Sztandera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Problem 

przynależności ,,udziału” wspólnika w spółce jawnej do jednego z majątków małżonków 

 

10:15 - 10:35 dyskusja  

 

10:35 - 11:05 przerwa kawowa  

 

Panel II - Nagrody i wygrane małżonków jako składniki ich majątków osobistych 

 

11:05 - 11:25 Marcin Sepełowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studenckie 

,,stypendia naukowe” – nagrody za osobiste osiągnięcia, czy wchodzące do majątku wspólnego 

świadczenia pomocy materialnej? 

11:25 - 11:45 Maciej Ficiński, Uniwersytet Jagielloński, Prawa majątkowe uzyskane z tytułu nagrody 

za osobiste osiągnięcia małżonka  

11:45 - 12:05 mgr Anna Paluszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II - Metodyka 

zakreślania liczb w grze losowej i jej wpływ na charakter małżeńskiego ustroju majątkowego. 

Wygrana w LOTTO jako składnik majątku osobistego  

 

12:05 - 12:25 dyskusja  

 

12:25 - 12:40 przerwa  

 



 

 

Panel III - Odwołanie darowizny i jego wpływ na majątek małżonków  

 

12:40 - 13:00 Mateusz Gołacki, Uniwersytet Jagielloński, Odwołanie darowizny nieruchomości – 

skutki dla majątków osobistych i majątku wspólnego małżonków 

13:00 - 13:20 Joanna Stefanicka, Uniwersytet Jagielloński, Odwołanie darowizny, której przedmiot 

znajduje się we wspólności małżeńskiej z powodu rażącej niewdzięczności jednego z małżonków 

13:20 - 13:40 mgr Jagoda Zabagło, Uniwersytet w Białymstoku, Odwołanie darowizny w stosunku 

do jednego z małżonków 

  

13:40 - 14:00 dyskusja  

 

14:00 - 15:30 przerwa obiadowa (uczestników czynnych i gości zapraszamy do Sali Profesorskiej, 

Collegium Novum)  

 

 

Panel IV – Varia czyli pozostałe kontrowersje związane z art. 33 Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego 

 

15:30 - 15:50 Tomasz Guzik,  Uniwersytet Jagielloński,  Prawa własności intelektualnej w kontekście 

definicji majątku osobistego małżonków wg art. 33 k.r.o. – próba klasyfikacji 

15:50 - 16:10 Marika Gdowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Potrzeby osobiste 

małżonków - kontrowersje dotyczące przedmiotów służących zaspokojeniu tych potrzeb na gruncie art. 

33 pkt 4) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

16:10 - 16:30 Monika Drużkowska, Uniwersytet Jagielloński - O zasadzie pełnej surogacji w art. 33 

k.r.o. 

 

 

16:30 - 16:50 dr Wojciech Górecki, Katedra Prawa Cywilnego,  Uniwersytet Jagielloński, 

Dopuszczalność wyłączenia surogacji majątków osobistych (art. 33 pkt 10 k.r.o.) w drodze czynności 

prawnych małżonków- wystąpienie gościnne 

 

16:50 - 17:10 dyskusja  

 

17:10 - podsumowanie i zakończenie Konferencji  

 

 


