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Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele, Sympatycy i Współpracownicy Instytutu Allerhanda,
koniec roku to okres Ŝyczeń i planów na przyszłość. Instytut Allerhanda jest niczym innym, jak
właśnie wyrazem zbiorowego Ŝyczenia prawników, ekonomistów i
przedsiębiorców, ale takŜe wszystkich obywateli,
aby kraj, w którym Ŝyją,
stawał się coraz bardziej
przyjazny.
Przyjazne
państwo to takie, którego
instytucje działają sprawnie i z poszanowaniem
zasady zaufania obywateli do prawa, przyjazne
państwo to takie, którego
system prawny jest z jednej strony moŜliwie przewidywalny i stabilny, z
drugiej zaś nowoczesny i
nadąŜający za zmieniającym się światem, przyjazne państwo to takie,
które przez swój wymiar
sprawiedliwości zapewnia sprawne egzekwowanie prawa i sprawiedliwe
rozstrzygnięcia. Wszyscy
Ŝyczymy sobie i oczekujemy proefektywnościowego środowiska prawno-instytucjona lnego.
Tylko bowiem wtedy
pozytywna energia i kreatywność Polaków będzie mogła znajdować
przełoŜenie na indywidualny i zbiorowy sukces. Wielu spośród Przyjaciół i Dobrodziejów
Instytutu Allerhanda to

ludzie sukcesu. Jesteśmy naszej powinności i odpowdzięczni, Ŝe chcą oni swo- wiedzialności za wspólną
im sukcesem dzielić się z Europę, ale takŜe działanie
innymi i w ten sposób w dobrze pojętym, zbioroprzyczyniać się do uboga- wym interesie polskich
cania domeny publicznej. prawników – tylko dzięki
Niebawem minie sześć lat, systematycznemu budoodkąd Polska stała się waniu merytorycznej poczłonkiem Unii Europej- zycji w Unii Europejskiej
skiej. W tym czasie udało będziemy mogli przyjmosię nam zostać bastionem wać rolę przywódcy prowzrostu gospodarczego w cesu współtworzenia przymorzu recesji do której do- jaznej Europy, której częszło na skutek światowego ścią jesteśmy. Oddając w
kryzysu finansowego. To Państwa ręce pierwsze
wielki sukces Polski i moc- sprawozdanie roczne z
ny sygnał wysyłany w działalności Instytutu Alświat. Takich mocnych sy- lerhanda (obejmujące takgnałów przypominających, Ŝe drugą połowę roku 200Ŝe Polska powoli przestaje 9, w którym Instytut podbyć krajem transformacji jął swoją działalność) praustrojowej a staje się zna- gnę Ŝyczyć nam wszystczącym partnerem bizneso- kim przyjaznej Polski i
wym i współkreatorem przyjaznej Europy, oraz
ładu prawno—instytucjo- satysfakcji płynącej z przynalnego w Europie jest jed- czyniania się - w zakresie
nak ciągle za mało – nasza własnych moŜliwości - do
obecność i głos Polski po- urzeczywistniania tego
zostaje niewspółmierny do Ŝyczenia.
potencjału demograficznego i do naszego miejsca na
mapie Europy. Uczestnictwo w Unii Europejskiej to
takŜe współodpowiedzialność. Dlatego teŜ potrzebne
są instytucje, które pozwolą
uczynić głos Polski bardziej
słyszalny w Europie. Insty- dr Arkadiusz Radwan
tut Allerhanda podejmuje Prezes Instytutu Allerhanda
się tej roli, uczestnicząc w
tworzeniu polityki prawa
na poziomie wspólnotowym. To nie tylko wyraz
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Konferencja INSO 2009
KONFERENCJA NAUKOWA INSO 2009 - "Ekonomia i prawo upadłości
przedsiębiorstw - Polska względem międzynarodowych standardów"
INSO to pierwsze w Polsce wydarzenie tej skali odnoszące się do tematyki upadłości, inicjujące cykl corocznych konferencji poświęconych tym problemom
(www.insolvency.allerhand.pl). Konferencja odbyła się w dniach 26-27 listopada 2009r. W Warszawie. Została zorganizowana we współpracy m.in. ze Szkołą
Główną Handlową w Warszawie (SGH) oraz z Kancelarią Noerr.

Raport nt.kryzysu finansowego
Prezentacja i dyskusja nad RAPORTEM
NBP „Polska wobec światowego kryzysu
gospodarczego” podczas seminarium zorganizowanego przez Instytut Allerhanda wraz
z Narodowym Bankiem Polskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
w dniu 1. grudnia 2009r.

Raport został zaprezentowany przez wiceprezesa NBP prof. Zbigniewa Hockubę i wzbudził duŜe zainteresowanie wśród ekspertów.

Konsultacje dla MG
Konsultacje rządowego programu pt.: “Przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw oraz polityka drugiej szansy”.
18 grudnia 2009r. na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki eksperci Instytutu
Allerhanda przedstawili prezentację pt.: "Proponowane kierunki zmian w prawie upadłościowym i naprawczym."
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Rządowy Program Reformy Regulacji
Instytut Allerhanda uczestniczył w konsultacjach rządowego programu Reformy Regulacji na lata 2009-2010
pt.: „Lepsze Prawo”, zawierającego propozycje Ministerstwa Gospodarki dotyczące zmian w rządowym procesie legislacyjnym mające na celu wzmocnienie znaczenia metody Oceny Skutków Regulacji i zmniejszenie
obciąŜeń administracyjnych dla przedsiębiorców (26 lutego 2010 r.).
Opinia sporządzona we współpracy z Centrum C-Law.org powstała w odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia
udziału w konsultacjach nad Programem Reformy Regulacji, skierowane przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka w styczniu 2010r.

Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego

Wykład inaugurujący Szkołę Prawa
Polskiego i Europejskiego we Lwowie
na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, poświęcony zagadnieniom
europejskiego prawa gospodarczego
i rynku wewnętrznego, wygłoszony
przez dr Arkadiusza Radwana, prezesa
Instytutu Allerhanda (5-6marca 2010r).
Instytut Allerhanda współpracuje
z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół

Praw Obcych (OKSPO) Uniwersytetu
Jagiellońskiego prowadzącym w ramach „Programów Ukraińskich” Szkołę Prawa Polskiego i Europejskiego we
Lwowie. Dzięki tej inicjatywie lwowscy
studenci juŜ trzeci raz mieli szansę poznawać odrębności polskiego i europejskiego prawa, uczestnicząc w wykładach prowadzonych przez polskich
ekspertów.

Wygrana w przetargu PE
Międzynarodowe konsorcjum, którego członkiem został Instytut Allerhanda,
a któremu przewodniczy Centrum C-Law.org (jednostka macierzysta IA) wygrało
przetarg ramowy ogłoszony przez Parlament Europejski.
Konsorcjum, a wraz z nim Instytut Allerhanda, będzie opiniować projekty legislacji wspólnotowej w dziedzinie prawa spółek przez okres najbliŜszych czterech lat,
będąc w tym czasie oficjalnym doradcą Parlamentu Europejskiego.
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Ukraiński rynek kapitalowy
Seminarium naukowe pt.: „Rynek Kapitałowy Ukrainy.
Zagadnienia problemowe rozmieszczania papierów
wartościowych ukraińskich emitentów na rynkach zagranicznych”. W spotkaniu wziął udział gość z Ukrainy
Profesor Volodymyr Pospolitak z Akademii KijowskoMohylańskiej oraz Pan Piotr Borowski, Dyrektor Działu
Rozwoju i Współpracy Regionalnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Na spotkaniu omawiane były ukraińskie przepisy prawne regulujące tryb zagranicznych emisji ukraińskich papierów wartościowych, struktura rynku giełdowego
Ukrainy, system rejestracji papierów wartościowych na Ukrainie, a takŜe aktualny
stan i tendencje obecności ukraińskich spółek na giełdzie warszawskiej (22 kwietnia 2010 r.). Wydarzenie jest wynikiem współpracy Instytutu Allerhanda z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lawyers in class actions
Konferencja „Lawyers in class actions: enhanced access to justice v.
litigation abuse on steroids”, została
zorganizowana przez Instytut Spraw
Publicznych i Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS (Warszawa, 27.
kwietnia 2010r.). W panelu konferencji
wziął udział dr Arkadiusz Radwan,
Prezes Instytutu Allerhanda.

Jednym z gości wydarzenia był prof.
Leah Wortham z Catholic University of
America w Waszyngtonie, a wśród poruszanych tematów znalazły się między
innymi pozytywne i negatywne aspekty
pozwów zbiorowych, stosunek jaki mają
do nich prawnicy, oraz polska i amerykańska perspektywa tego zjawiska.

Współpraca z Wolters Kluwer
IA zainaugurował współpracę z Wydawnictwem Prawniczym Wolters Kluwer Polska, której przedmiotem będzie
opracowanie oraz publikacja glos i komentarzy autorstwa
ekspertów Instytutu Allerhanda.

INSOL Europe
Konferencja INSOL Europe's Countries Committee Conference. Instytut Allerhanda reprezentował Polskę na międzynarodowej konferencji upadłościowej w panelu
dyskusyjnym dedykowanym zagadnieniom kryzysu finansowego.
Wydarzenie miało miejsce w Timisoarze (Rumunia) w dniach 7-8 maja 2010r. Delegatem Instytutu Allerhanda był Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu
Allerhanda - Bartosz Groele.
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Wizyta prof. Roberta D. Cootera
W dniach 10-16 maja 2010 na zaproszenie Instytutu Allerhanda gościł w Krakowie Prof. Robert D. Cooter, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, światowej sławy autorytet w dziedzinie ekonomicznej analizy prawa. W trakcie wizyty odbyły się m.in. :
• seminarium specjalistyczne “Law & Development”
przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
• otwarty wykład akademicki „Ekonomiczna Analiza
Prawa” na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
• spotkanie autorskie oraz promocja polskiego wydania ksiąŜki „Ekonomiczna Analiza Prawa”, zorganizowana we współpracy z EMPiK i Wydawnictwem
C.H. Beck
• konsultacje

IA na EEC
IA był patronatem wchodzącej w skład Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010 sesji pt.: „Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw”
organizowanej przez Partnera Instytutu - SECUS Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.
Sesja inaugurowała działalność projektu „Łowcy Biznesu”, którego celem jest
stworzenie sieci inwestorów gotowych włoŜyć środki finansowe w innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa poszukujące kapitału na dalszy rozwój.
Instytut Allerhanda był gospodarzem jednej z sesji Kongresu pt.: „Mechanizmy Stymulujące Inwestowanie w MSP”. Moderatorem panelu był Prezes Instytutu dr Arkadiusz Radwan, a jednym z ekspertów Mec. Michał Bobrzyński, członek Rady Głównej Instytutu Allerhanda. Europejski Kongres Gospodarczy (31.05-2.06.2010 r.,
Katowice) jest jednym z waŜniejszych wydarzeń biznesowych Europy Środkowej. Wzięło w nim udział blisko 400
prelegentów i 3500 gości z Polski, Europy i całego świata.

Jubileusz pierwszego
roku działalności
Instytutu Allerhanda
28.06.2010r.
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Arbitration Courts
Prezes Instytutu Allerhanda dr Arkadiusz Radwan wygłosił wykład na Międzynarodowej
Konferencji „Arbitration Courts: Legislative, Institutional and Practical Aspects of Adjudication”, która odbyła się w Kijowie w czerwcu 2010r. Tematem przemówienia dr Radwana było “Arbitration of Corporate Law Disputes: Polish Experience and International
Perspective”.

„śydzi Lwowa. Opowieść”
Instytut Allerhanda jest wydawcą ksiąŜki „śydzi Lwowa. Opowieść”, dr Leszka
Allerhanda, wnuka Patrona Instytutu. Wydanie ksiąŜki jest przejawem realizacji
jednego ze statutowych celów działalności Instytutu Allerhanda, jakim jest przyczynienie się do upamiętnienia osoby i dzieła Patrona Instytutu, Profesora Maurycego
Allerhanda.

Doradztwo dla Min. Gospodarki
Doradztwo dla Ministerstwa Gospodarki w zakresie polityki prawa upadłościowego. Ministerstwo Gospodarki wybrało ofertę Instytutu złoŜoną w konsorcjum z Centrum
C-Law.org mającą za przedmiot opracowanie instrumentu badania kondycji przedsiębiorstwa w ramach zadania „Ekspertyzy na rzecz programu przeciwdziałania upadłości przedsiębiorstw i polityki II szansy.”

Seminarium PID
Wystąpienie Prezesa IA dr Arkadiusza Radwana na seminarium "O naleŜyty udział kobiet
w radach nadzorczych" organizowanym przez Polski Instytut Dyrektorów w dniu 5. listopada 2010r.
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Konferencja Naukowa INSO 2010
II Konferencja Naukowa INSO 2010 - „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw Polityka
drugiej szansy”. Konferencja odbyła się w tym roku w ramach Kongresu Inwestorów i Przedsiębiorców organizowanego we współpracy z SECUS Wsparcie Biznesu oraz Uczelnią im. Łazarskiego
w Warszawie w dniach 2-3 grudnia 2010r.

„Nowym w stosunku do tematyki zeszłorocznej edycji i niezwykle ciekawym, było pojawienie się spojrzenia na problematykę upadłości z perspektywy socjologiczno – psychologicznej. Kwestia „predyspozycji”
przedsiębiorcy do bankrutowania wzbudziła Ŝywe dyskusje toczące się w
kuluarach konferencji. /…/
Odrębnie zaś stwierdzić naleŜy, Ŝe spotkanie w tak znamienitym gronie
ekspertów jest doskonałą okazją do poddania własnych tez czy teorii krytyce i weryfikacji. To właśnie dzięki
opiniom, które usłyszałem na temat mojej propozycji zastosowania układu likwidacyjnego w miejsce upadłości
likwidacyjnej - w stosunku do niewypłacalnych spółek publicznych (jako rozwiązania efektywniejszego, a spełniającego te same cele egzekucyjne), zawdzięczam decyzję o publikacji w prasie artykułu na ten temat, po którym odnotowano znaczne zainteresowanie wierzycieli i inwestorów tym niedostrzeganym dotąd instrumentem prawa upadłościowego.”
Maciej Roch Pietrzak
Syndyk licencjonowany
Dziekan Krakowskiej Izby Syndyków

"Tegoroczne obrady w zasadniczy sposób nawiązywały w swojej treści do zagadnień zasygnalizowanych juŜ
na poprzedniej, zeszłorocznej konferencji. Negatywna ocena praktycznego funkcjonowania przepisów prawa
upadłościowego i naprawczego, obecnie została bowiem rozwinięta o nowe aspekty i problemy, które wymagają
szczególnego zastanowienia się nad dalszym losem tego aktu prawnego. Z ust wielu uczestników obu konferencji pojawia się coraz silniejszy głos o konieczności reformy prawa upadłościowego, a szczególnie części odnoszącej się do moŜliwości zawarcia układu, czy teŜ przeprowadzenia postępowania naprawczego. Moim zdaniem przyjęty przez ustawodawcę w 2003 roku schemat przebiegu postępowania upadłościowego, jak i oderwane od ekonomicznych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przesłanki ogłoszenia upadłości, wymagają
pilnych zmian. Niezbędna jednak jest kompleksowa reforma prawa, poniewaŜ dalsze kosmetyczne nowelizacje
ustawy, nie spowodują zasadniczej poprawy sytuacji.”
Sędzia Janusz Płoch
Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych SR Kraków Śródmieście
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IA pomoŜe w reformie CG w UE
Instytut Allerhanda będzie współtworzył nowy plan działań legislacyjnych Unii Europejskiej
na obszarze prawa spółek i corporate governance.
Instytut Allerhanda (IA) jest członkiem międzynarodowego konsorcjum, które na zlecenie Parlamentu Europejskiego będzie odpowiedzialne za przygotowanie nowej agendy legislacyjnej na
obszarze prawa spółek i corporate governance w Europie. To pierwszy przypadek, kiedy badanie o tak znaczącej wadze dla ustawodawstwa gospodarczego UE zostaje powierzone jednostce
naukowej z Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach zlecenia konsorcjum przygotuje studium
pt. "Identifying what initiatives and instruments at EU level could enhance certainty in the field
of corporate governance" (IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT2/C5/SC1). Badanie pomoŜe w
ukształtowaniu nowej polityki regulacyjnej UE po doświadczeniach poprzednich kryzysów
finansowych. Badanie obejmie między innymi takie zagadnienia, jak skład i funkcjonowanie
rad nadzorczych, polityka wynagrodzeń menedŜerów, prawa i obowiązki akcjonariuszy, w
tym dostęp inwestorów do informacji, sytuacja interesariuszy, w tym pracowników, prawo
spółek powiązanych (koncernowe) oraz społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Badanie
będzie obejmowało takŜe przegląd i ewaluację dotychczasowych inicjatyw legislacyjnych
Wspólnoty, jak równieŜ analizę doświadczeń państw członkowskich zarówno tych związanych
z implementacją acquis jak i wnikających z inicjatyw oddolnych. Liderem konsorcjum jest Centrum C-Law.org, jednostka macierzysta Instytutu Allerhanda.

Program ESOP
Instytut Allerhanda reprezentuje Polskę w międzynarodowym projekcie dotyczącym akcjonariatu pracowniczego (ESOP). Projekt jest realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Tytuł projektu:
”Promoting Employee Financial Participation in the EU27” (VP/2010/013/0084). Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem DIESIS.

Zespół Instytutu Allerhanda

8

