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oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z tego, co w minionym roku
udało się Instytutowi osiągnąć na
niwie naukowej, eksperckiej, obywatelskiej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej. To obszerna lista,
która obejmuje m.in. długo wyczekiwane Kongresy Allerhanda, liczne
wykłady
otwarte
w
siedzibie
Instytutu, w tym z udziałem znakomitych gości zagranicznych, a także
warsztaty edukacyjne i seminaria
naukowe.
Szczególną uwagę chciałbym zwrócić
na zaangażowanie Sekcji Prawa
Upadłościowego IA w prace nad
założeniami szeroko zakrojonej reformy prawa upadłościowego i naprawczego, które przebiegały w ramach
zespołu zadaniowego powołanego
przez
Ministra
Sprawiedliwości.
Nie będzie przesady w podkreśleniu
wiodącego
udziału
Instytutu
Allerhanda w tych pracach, co zresztą
zostało odnotowane w odpowiednich
dokumentach urzędowych. Trudno
o lepsze nawiązanie do spuścizny
Patrona Instytutu – Prof. Maurycego
Allerhanda, który został zapamiętany
m.in. jako współautor prawa upadłościowego oraz prawa o postępowaniu
układowym z 1934 r. Staramy się
pozostać wierni temu dziedzictwu.
Kolejna ważna inicjatywa, która
zasługuje na wzmiankę, to Kongresy
Allerhanda – cykl pionierskich konferencji pod szyldem „Allerhand Summits”, których ambicją jest zapisanie
nowej karty w debacie nad polskim
prawem i jego współczesnymi

wyzwaniami w kontekście rozwoju
technologicznego, integracji europejskiej, globalizacji, kryzysów ekonomicznych i problemów środowiskowych.
Kongresy organizowane są pod patronatem m.in. Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Sprawiedliwości,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwa Finansów,
Ministerstwa Skarbu, Prezesa Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej, GDOŚ, UZP,
NRA, KNF, NBP, BFG, UFG, KPF, KIG,
PID, PIU, SEG, PSPP, OIRP w Warszawie i Krakowie, PKPP Lewiatan,
SSP Iustitia i wielu innych partnerów,
także medialnych. Koncepcja Kongresu Allerhanda – Polskiego Kongresu
Prawa sprowadza się przede wszystkim do spotkania: prawa z ekonomią,
teorii z praktyką, tradycji z innowacją,
analizy z syntezą, litery z duchem,
doświadczenia z wizją, akademii
z biznesem, rynku z regulacją,
sprawiedliwości z efektywnością,
harmonizacji z różnorodnością, ustawy
z samoregulacją i wielu innych. Każda
z konferencji dedykowana jest innemu
sektorowi gospodarczemu i związanemu z nim kompleksowi dylematów
prawno-regulacyjnych. Roczna cykliczność spotkań w obrębie poszczególnych sektorów, jak również nacisk na
interaktywność formuły, nadają z kolei
Kongresom Allerhanda środowiskotwórczy charakter.

Dr Arkadiusz Radwan,
Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda

Spotkania na Kongresach
Allerhanda to swego rodzaju
środowiskowe
„szczyty” (stąd „Allerhand
Summit”), ponieważ dobór
i ranga gości, kompozycja
paneli oraz reprezentatywność grupy uczestników
pozwalają na sformułowanie prognoz i rekomendacji
istotnych dla polityki prawa (postulaty de lege
ferenda). Aktualność, interaktywność, interdyscyplinarność, cykliczność – te
słowa próbują oddać esencję spotkań w ramach Kongresów Allerhanda.
Koniec roku przyniósł
bardzo radosną wiadomość – przyznanie Instytutowi Allerhanda grantu
z CEE Trust - Trust for Civil
Society in Central and
Eastern Europe.

Grant ten pozwoli na
wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego instytutu dla jeszcze większej
efektywności w obszarze
nauki (Allerhand Research)
i aktywności obywatelskiej
(Allerhand Advocacy).

Przyznanie grantu zbiegło
się z bardzo pozytywnym
i szerokim echem, jaki wywołał mój tekst opublikowany w Gazecie Wyborczej
z dnia 28 listopada 2012 r.
pt. „Baumgartner albo
portiernia, czyli comingout w temacie finansowania nauki w Polsce” (tekst
ten przedrukowujemy na
końcu niniejszego Raportu
Rocznego).
Mimo opisanych trudności
satysfakcją napawa duża
liczba
zrealizowanych
inicjatyw. Gdyby zechcieć
spojrzeć na proporcję
owoców
działalności
w roku 2012 do pozostających
w
dyspozycji
Instytutu środków, myślę
że
moglibyśmy
z optymizmem liczyć na
ujęcie
w czołówkach rankingów
efektywności
w gospodarowaniu groszem. Ufam też, że działalność Instytutu udowadnia,
że inicjatywa prywatna
może dobrze służyć interesowi publicznemu. Już w
bieżącym, 2013 r. służba ta
spotkała się z urzędowym
potwierdzeniem – dnia 24
stycznia 2013 r. Instytut
Allerhanda otrzymał status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Dziękuję z tego miejsca
wszystkim, którzy w 2012r.
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pomagali
Instytutowi
w realizacji jego misji.
Szczególnie
dziękuję
prywatnym ofiarodawcom,
którzy tak żywo odpowiedzieli na wspomniany
powyżej tekst mojego
autorstwa.
Szanowni Państwo – oddając w Państwa ręce Raport
Roczny Instytutu Allerhanda za rok 2012, zachęcam
do jego lektury i proszę
o życzliwe przyjęcie.

Dr Arkadiusz Radwan,
Prezes Zarządu Instytutu
Allerhanda

ALLERHAND RESEARCH
PROJEKTY SERYJNE
SERIA: ALLERHAND LECTURE SERIES
WYKŁADY OTWARTE
„The End of the Legal Profession
as We Knew It?”
prof. Leah Wortham
1 lutego gościem Instytutu była prof. Leah Wortham z Columbus
School of Law of the Catholic University of America (Washington,
D.C.,USA), która wygłosiła wykład p.t. „The End of the Legal Profession as We Knew It?”. Profesor Wortham poruszyła kwestie
nacisku klientów na redukcję kosztów usług prawnych, a także globalizacji systemów prawnych i praktyki prawniczej. Przedstawiła
wyzwania, jakie nowe technologie stawiają przed prawem i prawnikami. Omówiła także wpływ współczesnego świata na dotychczasowy paradygmat zawodu prawnika, etykę prawniczą, a także ramy
regulujące wykonywanie zawodu.

„Czy przedsiębiorca w Polsce ma rzeczywiście
drugą szansę?”

dr Jacek Lachner
Bartosz Groele

23 lutego odbył się kolejny wykład z serii ALS pt. „Czy przedsiębiorca w Polsce
ma rzeczywiście drugą szansę?”. Na tytułowe pytanie odpowiadali dr Jacek
Lachner- adwokat i Bartosz Groele - Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego IA.
Referenci skupili się na omówieniu ekspertyzy przygotowanej przez IA na zlecenie PARP „Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce. Rekomendacje zmian”. Prelegenci starali się wskazać obszary prawa upadłościowego, które
uniemożliwiają podejmowanie drugiej szansy przez przedsiębiorców borykających się z problemami z wypłacalnością. Panowie Lachner i Groele dokonali
porównania polskich regulacji z instytucjami prawnymi działającymi z powodzeniem w innych krajach. Wyniki tej analizy wskazują, jakie powinny być kierunki zmian w polskim prawodawstwie, aby odpowiedź na tytułowe pytanie
mogła być twierdząca.
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„Opodatkowanie spółki komandytowo
komandytowo--akcyjnej. Problemy i postulaty.”
8 marca naszymi gośćmi byli dr Marcin Gorazda,
adwokat oraz prof. Adam Nita. Dr Gorazda omówił prawno-podatkową sytuację komplementariusza i akcjonariusza (w tym rezydenta zagranicznego jako komplementariusza i akcjonariusza
dr Marcin
Gorazda i prof. Adam
Nita rezyspółki komandytowo-akcyjnej),
zagadnienie
dencji podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej
8 marca gośćmi IA byli dr Marcin Gorazda, adwokat oraz prof. Adam
oraz porównał polską konstrukcję do spółek z
Nita. Dr Gorazda (referent) omówił prawno-podatkową sytuację
innych krajów EU, do których zastosowanie ma
komplementariusza i akcjonariusza (w tym rezydenta zagranicznego
parent subsidiary directive . Przedstawił również
jako komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej),
możliwe kierunki zmian kodeksu spółek handlozagadnienie rezydencji podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej oraz
wych i ustawy o podatku od osób prawnych.
porównał polską konstrukcję do spółek z innych krajów UE, do których
Następnie prof. Nita skomentował główne zazastosowanie ma tzw. Parent-Subsidiary-Directive . Przedstawił również
gadnienia wykładu oraz postawił uczestnikom
możliwe kierunki zmian kodeksu spółek handlowych i ustawy o podatku
pytania i przestawił zagadnienia, które były
od osób prawnych. Następnie prof. Nita (koreferent) skomentował główne zagadnienia wykładu
przedmiotem dalszej dyskusji. .
oraz postawił uczestnikom pytania i przestawił zagadnienia, które były przedmiotem dalszej
dyskusji.

„Opodatkowanie spółki komandytowo
komandytowo--akcyjnej.
Problemy i postulaty.”

Gospodarzem spotkania była Izabela Rudecka-Radwan, Członek Zarządu Instytutu, Dyrektor
Finansowy.

„Od norymberskiego procesu Hansa Franka do międzynarodowego trybunału karnego:
wpływ Lauterprachta, Lemkina i Uniwersytetu Lwowskiego na kształtowanie się prawa
międzynarodowego”
prof. Philippe Sands

2 kwietnia Instytut miał zaszczyt gościć światowej sławy specjalistę od prawa międzynarodowego - prof. Philippe’a Sandsa. Profesor opowiedział o swojej nowej książce pt. „The Child
that Stands Alone”, która opisuje wyłanianie się koncepcji „przestępstw przeciwko
ludzkości” oraz „ludobójstwa” podczas procesów norymberskich. W swoim wystąpieniu
referent zastanowiał się nad rolą jaką dwaj wychowankowie Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie – Hersch Lauterpacht i Rafał Lemkin - odegrali w kształtowaniu się wskazanych
koncepcji, a w konsekwencji na treść wyroków wydanych procesie norymberskim. Profesor
Sands odniósł się też do współczesnych wydarzeń przykuwających uwagę społeczności
międzynarodowej, w tym do procesów głów państw, których ostatnio byliśmy świadkami.
Profesor wygłosił ten sam wykład 4.kwietnia w Warszawie.
Ponadto, profesor Sands udzielił dwóch obszernych wywiadów
dla polskiej prasy– pierwszy pojawił się w „Gazecie Wyborczej”
dn. 8 kwietnia 2012r., drugi w „Rzeczpospolitej” dn. 16 kwietnia
2012r.
Spotkanie w IA moderował dr Arkadiusz Radwan.
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Dr Adam Redzik, Członek Rady Głównej IA,
Prof. Philippe Sands

„Corporate Mobility in the European Union
- Recent Developments?”
Prof. Dr. Christoph Teichmann

26 kwietnia w ramach kolejnego wykładu serii ALS Instytut
gościł Prof. Dr. Christopha Teichmanna z Uniwersytetu
w Würzburgu. W swoim wykładzie „Corporate Mobility in
the European Union - Recent Developments”, Profesor
poruszył kwestię swobody przedsiębiorczości, którą cieszą
się obecnie firmy w zjednoczonej Europie. Przy tej okazji
Profesor omówił wiodące przypadki Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości i przedstawił nowe podejście do
popularnego rozróżnienia na mobilność przychodzącą i wychodzącą. Wystąpienie
Profesora Teichmanna skomentowali dr Arkadiusz Radwan i dr hab. Krzysztof
Oplustil.

„Udział państwa w sporach inwestycyjnych”
dr Marek Jeżewski
Kolejnym gościem Instytutu był dr Marek Jeżewski, partner w kancelarii Kochański Zięba
Rąpała i Partnerzy, który 17 maja wystąpił w ramach ALS i wygłosił wykład „Udział
państwa w sporach inwestycyjnych”. Podczas swojego wystąpienia dr Jeżewski
porównywał arbitraż inwestycyjny i arbitraż handlowy, poruszając również kwestie
skutków prawnych wyroku arbitrażowego – uznania i wykonania zwłaszcza w kontekście
ewentualnego zastosowania Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu
zagranicznych wyroków arbitrażowych, a także skutków gospodarczych i społecznych
wyroku arbitrażowego w państwie pozwanym. W roli komentatora wystąpi Pan Mecenas
Benedykt
Fiutowski,
partner
w Kancelarii Budzowska Fiutowski
i Partnerzy, a dyskusję moderował dr
Arkadiusz Radwan.
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„Opodatkowanie spółki komandytowo
komandytowo--akcyjnej. Problemy i postulaty.”

„Patentowanie wynalazków biotechnologicznych
-wybrane
aspekty”
8 marca naszymi gośćmi byli dr
Marcin Gorazda,
adwokat oraz prof. Adam Nita. Dr Gorazda omódr Ewa Waszkowska
wił prawno-podatkową
sytuację komplementariusza i akcjonariusza (w tym rezydenta zagranicznego jako komplementariusza i akcjonariusza
spółki komandytowo-akcyjnej), zagadnienie rezy22 maja
Instytucie wystąpiła
dr Ewa Waszkowska ekspert w dziedencjiwpodatkowej
spółki komandytowo-akcyjnej
dzinieoraz
biotechnologii
w Departamencie
Badań zPatentowych Urzędu
porównał polską
konstrukcję do spółek
Patentowego
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dr Waszkowska
w wykładzie
innych krajów
EU, do których
zastosowanie
ma
„Patentowanie
wynalazków
biotechnologicznych—wybrane
aspekty”
parent subsidiary directive . Przedstawił również
omówiła
przykłady
niektórych
kontrowersji
orzecznictwie. Zastanamożliwe
kierunki
zmian kodeksu
spółek w
handlowiaławych
się również
koniecznością
i wymuszanymi
i ustawynad
o podatku
od osób
prawnych. przez nią sposobami Następnie
na znalezienie
równowagi
pomiędzy
prof. Nita skomentował główne za-skuteczną ochroną
z punktu
widzenia
przemysłu
biotechnologicznego,
gadnienia
wykładu
oraz postawił
uczestnikom a regulacjami dotyczącymi
wynalazków
w zagadnienia,
obszarach wrażliwych
pytania
i przestawił
które były etycznie lub ze względów przedmiotem
środowiskowych.
Komentatorem
wykładu był dr Marcin Ożóg,
dalszej dyskusji. .
Przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda.

„Przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw
- unijna polityka drugiej szansy”
dr Wojciech Rogowski
28 maja gościem kolejnego spotkania ALS był dr Wojciech Rogowski, który
w wykładzie pt. „Przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw – unijna polityka
drugiej szansy” przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut
Allerhanda, dotyczących polskiego rynku szkoleniowego i instrumentów wsparcia
|w perspektywie polityki drugiej szansy. W trakcie wykładu dr Rogowski poruszał
zagadnienia z zakresu prawa i ekonomii, ogniskujące się wokół odpowiedzi
na pytania o główne przyczyny kłopotów małych przedsiębiorstw, sposoby przezwyciężania kryzysu w małym i średnim przedsiębiorstwie oraz przedstawił przykłady
zagranicznych, skutecznych praktyk w zakresie polityki II szansy. Wyniki badań
skomentowali Paweł Szostak i Ludmiła Kryskova z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A.
Po spotkaniu z Prelegentami w Instytucie odbył się specjalny pokaz Marcina Wójciaka, Mistrza
Polski Brewers Cup 2012 - „Alternatywne metody
parzenia kawy w czasach kryzysu”, podczas którego
wszyscy uczestnicy mieli okazję do zdegustowania kawy
palonej i parzonej niekonwencjonalnymi metodami.
W szczególnej roli Asystenta Baristy wystąpił Mariusz
Purgał, Dyrektor Pionu Prawnego IA.
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„Reforma systemu gwarantowania depozytów na Ukrainie””
Prof. Volodymyr Pospolitak
Prof. Roksolana Hanyk-Pospolitak
31 maja podczas kolejnego ALS gośćmi Instytutu byli prof. Volodymyr Pospolitak
i prof. Roksolana Hanyk-Pospolitak, którzy wygłosili wykład „Reforma systemu
gwarantowania depozytów na Ukrainie”. W swoim wystąpieniu Prelegenci
zwrócili uwagę na dynamiczny rozwój ukraińskiego systemu bankowego i finansowego, który wymaga
szczególnej uwagi ustawodawcy w zagwarantowaniu bezpieczeństwa obrotu. Przedmiotem zainteresowania Prelegentów były konsekwencje podpisania w marcu bieżącego roku przez Prezydenta Ukrainy
ustawy o gwarancjach depozytów bankowych, która ma na celu zagwarantowanie szerszej ochrony
nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu. W roli komentatora wystąpił dr Marek Porzycki. Spotkanie było
tłumaczone konsekutywnie przez Halinę Kostiukewych.

SERIA: ZA CO MI PŁACĄ
Ideą przedsięwzięcia jest wskazanie młodym prawnikom, stojącym przed wyborem drogi zawodowej,
ciekawych ścieżek profesjonalnej kariery i rozwoju osobistego.
Jako model projektu Instytut wybrał nieformalne spotkania z osobami o nieprzeciętnych osiągnięciach,
specjalistami w swoich dziedzinach, które po ukończeniu studiów prawniczych nie poszły konwencjonalną
ścieżką zawodową. Gospodarzem cyklu jest dr Arkadiusz Radwan.

Dr Adam Bodnar

23 marca gościem Instytutu był dr Adam Bodnar - Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Wiodącym tematem rozmowy była specyfika pracy prawnika w organizacji pozarządowej. Gospodarz spotkania
- dr Arkadiusz Radwan pytał Gościa o motywy rezygnacji z pracy w kancelarii na rzecz pracy w trzecim sektorze,
o wpływ, jaki organizacje obywatelskie mogą wywierać na kształtowanie rzeczywistości, a także o finansowanie
NGO w Polsce. Szczególnie dużo miejsca poświęcono projektowi spraw precedensowych i litygacji strategicznej.
Licznie przybyli słuchacze mieli także możliwość zadawania pytań dr. Bodnarowi.

Dr Beata Gessel - Kalinowska vel Kalisz
Kolejnym gościem Instytutu była dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik
zarządzający w kancelarii „Gessel, Koziorowski sp.k.”, radca prawny, ekspert
w dziedzinie fuzji i przejęć oraz arbitrażu handlowego. Spotkanie odbyło się
13 kwietnia. Dr Gessel odpowiedziała na pytania, dlaczego nie warto ograniczać
się jedynie do wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego oraz jakich
umiejętności nie nauczyły jej odbyte studia i aplikacja, a także jak te umiejętności
wypracować. Dr Gessel wskazała co, jej zdaniem, predestynuje adwokatów
i radców prawnych do pełnienia funkcji arbitrów oraz jak godzić ścieżkę kariery
naukowej z pracą prawnika-praktyka. Pani Doktor opowiadała też o budowaniu
renomy kancelarii oraz wypracowywaniu własnej pozycji jako uznanego eksperta
w wąskiej dziedzinie prawa.
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SERIA: SEMINARIA ALLERHANDA
„ACTA – tylko Fakty”
W odpowiedzi na toczącą się w kraju dyskusję, 31 stycznia Sekcja Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda zorganizowała otwartą debatę „ACTA – tylko Fakty”.
Panelistami byli prawnicy specjalizujący się w obsłudze sektora
nowych technologii dr Paweł Litwiński (członek Sekcji Własności
Intelektualnej IA) i Tomasz Grzegory (Dyrektor Działu Prawnego
Google Polska), a w roli moderatora spotkania wystąpił Łukasz
Węgrzyn z Instytutu Allerhanda.
Goście dyskutowali również ze słuchaczami o rzeczywistych skutkach
związanych z przystąpieniem Polski do umowy Anti-Counterfeiting
(od prawej) dr Paweł Litwiński, Tomasz Grzegory, Łukasz Węgrzyn
Trade Agreement (ACTA). Podjęli próbę określenia zmian, jakie
przyniosłaby ta umowa w zakresie prawa własności przemysłowej i ochrony danych osobowych,
a także w walce z piractwem.
Kanał Instytutu Allerhanda na Youtube udostępnił nagranie ze spotkania w dwóch częściach:
ACTA - tylko fakty " - otwarta dyskusja (część 1)
" ACTA - tylko fakty " - otwarta dyskusja (część 2)

„Casus Ser Feta oraz Kiełbasa Krakowska (KRAKAUER WURST)
Różnice, Podobieństwa i Wnioski”
18 kwietnia w ramach cyklu Allerhand Business Roundtable odbyło się spotkanie zorganizowane przez Instytut Allerhanda i Intenational Trademark
Association. Temat dyskusji to: „Casus Ser Feta oraz Kiełbasa Krakowska
(KRAKAUER WURST) Różnice, Podobieństwa i Wnioski”.
Jako referent wystąpił dr Janusz Fiołka- członek Sekcji Własności Intelektualnej IA. W roli panelistów wystąpili: pani Ewa Hartman - Ekspert w dziedzinie prawnej ochrony produktów regionalnych Komisji Europejskiej w Brukseli, dr Paweł Węgrzyn – Radny i Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa, Kazimierz Czekaj – Radny i Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Cezary Ulasiński - Centrum
Doradztwa Strategicznego s.c. Referat i dyskusja panelowa koncentrowała się wokół pytania, czy producenci z okręgu krakowskiego mają szansę odzyskać kontrolę nad używaniem nazwy Kiełbasa Krakowska.
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„Upadłość w sektorze drogowym”
SSR Zbigniew Miczek

26 czerwca 2012 r. w Instytucie Allerhanda
odbyło się seminarium „Upadłość w sektorze
drogowym”. Uczestnicy seminarium wysłuchali
wykładu SSR Zbigniewa Miczka, Wiceprzewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego IA, który
przedstawił obecną sytuację upadłości dużych
spółek z sektora budowlanego, jak również
odniósł się do sejmowych projektów ustaw
szczególnych, które mają regulować tę sytuację.
W toku dyskusji, w której udział wzięli radca
prawny Paweł Kuglarz i Marcin Sonnenberg z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
szczególnie podkreślano wątpliwą pod względem stabilności prawa i bezpieczeństwa praktykę
wprowadzania przepisów incydentalnych. Gospodarzem seminarium był Bartosz Groele, Wiceprezes
Instytutu Allerhanda, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego IA.

„Jednolity patent europejski - szansa czy zagrożenie?”
Andrzej Kacperski

Kolejne Seminarium Allerhanda odbyło się
27 czerwca 2012 r. Dyskusję wokół
przystąpienia Polski do systemu jednolitej
ochrony patentowej w ramach Unii
Europejskich, zainicjował wykład Andrzeja
Kacperskiego, Prezesa Stowarzyszenia
Rzeczników Patentowych. Komentatorem spotkania był Marcin Balicki,
Sekretarz Sekcji Prawa Własności
Intelektualnej IA. Dyskusję Prowadził
dr Arkadiusz Radwan, Prezes IA.
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„Zwrot pomocy publicznej w postępowaniu upadłościowym
- case study”
SSR Tadeusz Czarnota

2 października 2012 r. odbyło się pierwsze powakacyjne seminarium
w Instytucie Allerhanda, poświęcone tematyce zwrotów pomocy publicznej
w postępowaniu upadłościowym.
Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z zaprezentowanym przez
głównego prelegenta—SSR Tadeusza Czarnotę — studium przypadku.
Moderatorem spotkania był Bartosz Groele, Wiceprezes Instytutu.

„From Armed Privates to Private Armies: Regulating Private
Military and Security Companies ”

31 października 2012 r. odbyło się seminarium p.t. „From Armed Privates to Private Armies: Regulating
Private Military and Security Companies”, zorganizowane przez Program „Prawa Człowieka i Biznes” IA we
współpracy z Ambasadą Szwajcarii i Central and Eastern European Initiative for International Criminal
Law and Human Rights (ICLHR Initiative).
Seminarium było poświęcone zjawisku ‘prywatyzacji wojny’ i dynamicznemu rozwojowi prywatnych agencji
wojskowych i ochrony bezpieczeństwa (Private Military and Security Companies – PMSCs), jak również
wyzwaniom prawnym wynikającym z tych zmian. Omówiono zarówno regulacje z zakresu prawa
międzynarodowego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego, Międzynarodowego Prawa Karnego oraz Praw Człowieka, jak również nowe standardy,
ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Dokumentu z Montreux, powstałego w wyniku inicjatywy Rządu
Szwajcarii mającej na celu ustalenie standardu skutecznego uregulowania działalności PMSCs, uzupełniającego go International Code
of
Conduct for
Private
Security
Providers
(IcoC)
adresowanego do sektora prywatnego, jak
również Wytycznych ONZ dot. Biznesu i Praw
Człowieka. Zaproszeni prelegenci podjęli
także próbę odpowiedzi na pytanie, czy
narzędzia, którymi obecnie dysponujemy, są
wystarczające, czy też potrzebna jest nowa
umową międzynarodowa regulująca PMSCs.
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„Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe”
SSR Tadeusz Czarnota
Mec. Michał Nowicki
Mec. Karol Tatara

12 grudnia 2012 r. odbyło się seminarium
Sekcji Prawa Upadłościowego IA „Ulga na złe
długi a postępowanie upadłościowe. W roli
prelegentów wystąpili SSR Tadeusz Czarnota,
mec. Michał Nowicki oraz mec. Karol Tatara,
których wystąpienia ogniskowały się wokół
odpowiedzi na pytania:
Czy należy składać korektę z tytułu ulgi na złe
długi w postępowaniu upadłościowym? Czy w ślad za dokonaniem korekty powinna pójść płatność z masy
upadłości? Jaki skutek ma ewentualna korekta w procesie tworzenia listy wierzytelności, jak również po jej
wyłożeniu i zatwierdzeniu? Jakie są komplikacje na dalszym etapie postępowania upadłościowego
(głosowania na Zgromadzeniu, zaspokajania wierzytelności) ?
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Członkowie Sekcji Prawa Upadłościowego IA
pomogą w zreformowaniu prawa upadłościowego i naprawczego
Członkowie SPU IA 14 maja 2012 r. weszli w skład zespołu ekspertów, którego zadaniem będzie przygotowanie
rekomendacji
zmian
do
ustawy
nowelizującej
Prawo
upadłościowe
i naprawcze. Zespół został powołany na podstawie Zarządzenia nr 97 Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego
i naprawczego. Członkowie SPU IA, którzy weszli w jego skład to:
R. pr. Rafał Adamus
Adw. Patryk Filipiak
Adw. Dominik Gałkowski
Maciej Geromin
Apl. adw. Bartosz Groele
SSR Jarosław Horobiowski
SSR Anna Hrycaj
SSR Paweł Janda
Adw. Rafał Kos
R.pr. Paweł Kuglarz
SSR Aleksandra Machowska
SSR Zbigniew Miczek
Syndyk Maciej Pietrzak
SSR Janusz Płoch
Dr Marek Porzycki
Prof. Dariusz Wędzki
R.pr. Piotr Zimmerman

Serdecznie gratulujemy naszym
Koleżankom i Kolegom!

Konferencja „W kierunku nowej szansy – przedstawienie rekomendacji
zmian, przygotowanych przez Zespół Ministra Sprawiedliwości
ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego”

12 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki
odbyła się konferencja
„W kierunku nowej
szansy—przedstawienie rekomendacji zmian,
przygotowanych przez Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego
i Naprawczego”.
W konferencji udział wzięli członkowie SPU IA,
którzy wchodzą w skład zespołu ekspertów
powołanego na mocy
Zarządzenia nr 97
Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2012 r.
do przygotowania rekomendacji zmian do
ustawy nowelizującej Prawo upadłościowe
i naprawcze.

(od prawej) Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości;
Maciej Geromin, Asystent Ministra Sprawiedliwości;
SSR Janusz Płoch (Przewodniczący SPU IA);
prof. Dariusz Wędzki (UEK; SPU IA);
Mec. Dominik Gałkowski (KKG; SPU IA)
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SERIA: FILMOTEKA ALLERHANDA
27 stycznia Instytut zainaugurował kolejny projekt seryjny pt. Filmoteka Allerhanda, czyli cykliczne
seanse w siedzibie Instytutu zaadresowane do wszystkich miłośników dobrego kina o tematyce prawnej
i ekonomicznej.
„Press Pause Play” (reż. David Dworsky i Victor Köhler) to pierwszy prezentowany film. Wprowadzenia do poruszanej przez film tematyki dokonał
Łukasz Węgrzyn z Instytutu Allerhanda. Po seansie odbyła się dyskusja,
w czasie której widzowie starali się odpowiedzieć na pytania: wolna kultura czy
wolny rynek? All rights reserved vs. some rights reserved? Copyright or
Copyleft?

Kolejne spotkanie odbyło się 9 marca. Goście wydarzenia mogli
obejrzeć film „Enron – The Smartest Guys in the Room”
(reż. Alex Gibney).
Dokument opowiada o największym skandalu biznesowym
Ameryki, w którym pracownicy najwyższego szczebla
siedmiu największych firm zdefraudowali ponad jeden
miliard
dolarów,
zostawiając
zwykłych
pracowników
z niczym. Do tematyki filmu wprowadził Michał Bobrzyński
- jeden z fundatorów oraz członek Rady Głównej Instytutu
Allerhanda, autor oraz współautor opracowań i książek
z zakresu prawa spółek oraz prawa upadłościowego.

30 maja odbyło się kolejne spotkanie Filmoteki Allerhanda, tym
razem poświęcone filmowi The Paper Chase w reż. Jamesa Bridgesa.
Dyskusję wokół filmu prowadzili mec. Michał Kłaczyński i mec. Michał
Kocur, którzy skupili się na odpowiedzi na pytanie: „co to znaczy
myśleć jak prawnik?”. Projekcja filmu była przyczynkiem do przedstawienia i skomentowania sytuacji na amerykańskich uczelniach, gdzie
edukacja prawnicza odbywa się poprzez metodę sokratejską. Młodzi
prawnicy, zamiast słuchać wykładów i tłumaczeń profesorów, muszą
odpowiadać na pytania, które są wstępem do kolejnych. W filmie The
Paper Chase dyskutanci komentowali ten właśnie sposób kształcenia,
poprzez naukę „myślenia jak prawnik”.
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SERIA: LEADERSHIP
Leadership in Military Command
24 lutego swoimi doświadczeniami w dziedzinie przywództwa podzielili się
z uczestnikami dyskusji żołnierze Wojsk Specjalnych z Polski i USA.
W pierwszej części spotkania oficerowie zaprezentowali materiał poglądowy oparty
na doświadczeniach zdobytych podczas dowodzenia zespołami zarówno na terenie
kraju, jak i podczas wykonywania misji bojowych poza jego granicami. Zaproszeni
goście poruszyli także kwestie wspólnej pracy wojsk polsko- amerykańskich i jej
wpływu na postrzeganie „przywództwa”. Oficerowie podzielili się swoimi wnioskami
wypływającymi z wojskowych doświadczeń w zakresie budowania pomostów ponad
różnicami narodowymi/ mentalnymi/ obyczajowymi podczas działań o wymiarze
wielonarodowym. Celem dyskusji było znalezienie wspólnego mianownika dla
korporacyjnego i militarnego modelu przywództwa. Uczestnicy spotkania podjęli
próbę zdefiniowania wojskowych poglądów na przywództwo, przydatnych w budowaniu warsztatu współczesnych kadr sfer polityczno- ekonomicznych. Dyskusja
prowadzona była przez dr Paulę Olearnik, Dyrektor Biura The American Polish Forum
w Polsce, z którą Instytut Allerhanda współtworzy projekt Leadership.

Przywództwo w prawie międzynarodowym
i stosunkach polsko-izraelskich
Jan Wojciech Piekarski

30 marca gościem Instytutu był Jego Ekscelencja Jan Wojciech Piekarski, ambasador ad
personam, były ambasador RP w Pakistanie, Belgii, Luksemburgu, Izraelu.
Jego Ekscelencja odpowiedział na pytania „jak być efektywnym przywódcą na arenie międzynarodowej?” i „co to znaczy ‘być dobrym liderem’ w stosunkach bilateralnych z Izraelem?”. Opowiedział o sytuacji w Izraelu, o działaniach, które rzeczywiście mają szansę
wpłynąć na zmianę postrzegania historii XX wieku, szczególnie na współczesny obraz Polaków i Żydów. Prelegent dokonał porównania pełnienia służby dyplomatycznej w Izraelu do
pełnienia takiej samej służby w innych krajach, wskazując na specyficzne determinanty
poszczególnych narodów. Na podstawie swoich doświadczeń i długoletnich obserwacji
stosunków Izraela z jego sąsiadami dokonał oceny skuteczności prawa międzynarodowego. Ambasador nakreślił również pozycję Polski w konflikcie izraelsko-palestyńskim
w odniesieniu do polityki międzynarodowej UE i NATO. Na pamiątkę spotkania Biblioteka
Instytutu Allerhanda została wzbogacona o pozycję autorstwa Prelegenta p.t. „Niezbędnik
dyplomatyczny i protokolarny”.
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II Dzień Otwarty GIODO w Krakowie

23 listopada 2012 r. odbył się II Dzień
Biura Generalnego Inspektora
Danych Osobowych. Centralnym punktem
całego wydarzenia była konferencja naukowa
„Ochrona prywatności w świecie nowych
technologii informacyjnych”, której patronem merytorycznym był Instytut Allerhanda.

RYNEK MEDIÓW W POLSCE
Otwarty

Reprezentantem Instytutu i jednocześnie koordynatorem merytorycznym
był dr Paweł Litwiński z Sekcji Własności Intelektualnej IA.
Konferencję otworzył referat wygłoszony przez dr. Wojciecha Rafała
Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
poświęcony zagadnieniu oceny skutków przedsięwzięcia dla ochrony
prywatności (Privacy Impact Assessment) – problemowi kluczowemu
z punktu widzenia planowania przedsięwzięć, w ramach których może dr Paweł Litwiński (IA)
dochodzić do ingerencji w sferę prywatności innych osób.

W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali referatów przygotowanych przez
przedstawicieli nauki prawa, przez prawników – praktyków oraz przez ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym, poświęconych takim zagadnieniom,
jak: hackerzy i dane osobowe, kontrola przekazów telekomunikacyjnych w postępowaniu karnym, marketing behawioralny, czy
(od lewej) Mariusz Purgał (IA), dr Paweł Litwiński (IA),
dostęp do danych osobowych sprawców
Michał Bobrzyński (IA), dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (GIODO), naruszeń prawa w Internecie.
Małgorzata Kałużyńska- Jasak (GIODO)

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji
naukowej były: konferencja prasowa i konsultacje prawne przedstawicieli Biura GIODO.

Michał Bobrzyński (IA)
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Polskie Kongresy Prawa
Allerhand Summits
Lato w Instytucie Allerhanda upłynęło pod znakiem przygotowań do rozpoczynającego się jesienią cyklu
Kongresów Allerhanda—Allerhand Summits.
Allerhand Summits to cykl różnotematycznych
szczytów środowiskowych, dających sposobność
do zredagowania wniosków przydatnych do posłużenia władzy publicznej. Każdy z Kongresów jest
dedykowany innemu sektorowi gospodarczemu
i związanemu z nim kompleksowi dylematów
prawno-regulacyjnych. Roczna cykliczność spotkań
w obrębie poszczególnych sektorów jak również
nacisk na interaktywność formuły nadają z kolei
Kongresom Allerhanda środowiskotwórczy charakter.

Do końca 2012 r. odbyło się pięć Kongresów, a każdy z nich zainicjuje nowy, doroczny cykl.

Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012
11 października 2012
Polski Kongres Prawa Energetycznego 2012—Gaz Łupkowy
17 października 2012

Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012
8 listopada 2012

Polski Kongres Prawa Sportowego
i Organizacji Imprez Masowych 2012
22 listopada 2012

Ideą wszystkich Kongresów jest zainicjowanie bezpośrednich spotkań: prawa z ekonomią, teorii z praktyką,
tradycji z innowacją, analizy z syntezą, litery z duchem, doświadczenia z wizją, akademii z biznesem, rynku
z reglamentacją, sprawiedliwości z efektywnością, harmonizacji z różnorodnością, ustawy z samoregulacją
i wiele innych, do których okazją staną się kolejne wydarzenia kongresowe.
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Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012
11 października 2012 r.

Cykl Allerhand Summit zainaugurował
Polski Kongres Regulacji
Rynków
Finansowych 2012, który odbył się
11.10.2012 r. w warszawskim hotelu
Polonia Palace.

prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki), Maciej Brzozowski
(Doradca w Narodowym Banku Polskim), Jan Antczak (Dyrektor Departamentu
Ryzyka Finansowego i Operacyjnego, Deutsche Bank Polska S.A.), dr hab. Marcin
Olszak (Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

Prelegentami Kongresu byli prawnicy i ekonomiści,
przedstawiciele sektora finansowego, regulatorzy
i nadzorcy publiczni, audytorzy, adwokaci,
radcowie prawni, przedstawiciele firm doradczych,
politycy,
dziennikarze,
kadra
zarządzająca
i właściciele spółek.
Obok debat nad najbardziej aktualnymi problemami
– jak np. prawne uwarunkowania stabilności
Andrzej Jakubiak
finansowej, opodatkowanie transakcji finansowych,
(Przewodniczący Komisji
nowa
architektura
safety
net,
szczegóły
Nadzoru Finansowego)
regulacji ostrożnościowych, zasad rozliczania oraz
rozrachunku transakcji, bezpieczeństwa klientów i inwestorów – zajmującymi w tym
momencie doktrynę prawa i praktykę gospodarczą,
udział w Kongresie dał sposobność poznania
najnowszych rozstrzygnięć i niuansów prawa.

www.finansowy.allerhand.pl

dr Mieczysław Groszek (Wiceprezes Związku Banków Polskich),
Maciej Grabowski (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów),
Daniel Głuch (Senior Legal Counsel, Europejski Bank Centralny)
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Polski Kongres Prawa Energetycznego 2012—Gaz Łupkowy
17 października 2012 r.

Rafał Hajduk (Norton Rose), Paweł Żelich (NOERR),
dr inż. Andrzej Sikora (Prezes Zarządu, Instytut Studiów
Energetycznych), Michał Kłaczyński (Instytut Allerhanda)

Drugi kongres Instytutu Allerhanda odbył się tydzień później, tj. 17.10.2012 r., tym razem w hotelu Marriott.
Celem Polskiego Kongresu Prawa Energetycznego 2012 – Gaz Łupkowy była próba znalezienia odpowiedzi na
pytanie o optymalny model regulacji działalności gospodarczej polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu
i wydobyciu gazu ze złóż niekonwencjonalnych
oraz określenie, jak blisko bądź jak daleko od tego
modelu znajdują się polskie rozwiązania legislacyjne. Cel ten osiągnięto poprzez prawnoporównawcze ujęcie tematyki gazu łupkowego,
które pozwoliło uczestnikom wyciągnąć wnioski
z osiągniętych w obcych porządkach prawnych
sukcesów oraz popełnionych błędów. Wnioski te,
z uwagi na istotność zagadnienia,
dobór referentów i reprezentatywdr Michał Kiełsznia (Generalny Dyrektor, Generalna Dyrekcja
ność grupy pozwoliły na sformułoOchrony Środowiska)
wanie postulatów de lege ferenda,
zdatnych do posłużenia władzy ustawodawczej i wykonawczej przy decyzjach dotyczących polityki prawa.
Za pośrednictwem mediów konkluzje towarzyszące Kongresowi zostały przedstawione opinii publicznej.

www.energetyczny.allerhand.pl
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IV Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego

INSO 2012
8 listopada 2012 r.
W listopadzie, w hotelu Polonia Palace, odbył się
IV Polski Kongres Prawa Upadłościowego
i Naprawczego INSO 2012, który stanowił kontynuację organizowanych od 2009 r. przez Instytut
Allerhanda kongresów związanych z tematyką prawa upadłościowego. Podczas tegorocznego INSO
2012 poruszone zostały problemy wzrostu upadłości wśród tzw. dużych przedsiębiorstw, a także
upadłości konsumenckiej, deweloperskiej czy
transgranicznej. Obecność tej tematyki motywowana była licznymi diagnozami dotyczącymi sytuacji ekonomiczno-gospodarczej tak Polski, jak i Europy.
Celem Kongresu była integracja środowiska
skupionego wokół prawa upadłościowego. Cel ten
zrealizowany został poprzez stworzenie sposobności do spotkania nauki prawa i ekonomii z praktyką
upadłości i restrukturyzacji.

mec. Bartosz Groele (Instytut Allerhanda;
Tomasik, Pakosiewicz i Wspólnicy sp.k.),
Minister Mariusz Haładyj (Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Gospodarki), Minister Wojciech
Węgrzyn (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Sprawiedliwości)

www.inso.allerhand.pl
Maciej Roch Pietrzak (Senior Partner, PMR
Syndycy, Zarządcy, Likwidatorzy), SSR Marcin
Krawczyk (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie), dr Kinga Bauer (Instytut Ekonomii i Zarządzania,
Uniwersytet Jagielloński), SSR Cezary Zalewski (Sąd Rejonowy w
Warszawie), mec. Piotr Zimmerman (Zimmerman i Wspólnicy
sp.k.)
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Polski Kongres Prawa Sportowego
i Organizacji Imprez Masowych 2012
22 listopada 2012 r.

Drugi
listopadowy
kongres
Instytutu
Allerhanda
był
poświęcony
zagadnieniom
związanym z prawem sportowym.
Zaproszeni prelegenci poruszali
między innymi tematy dotyczące:
umów sponsoringu w sporcie oraz
opodatkowania
sportowców,
systemu walki z
dopingiem
w Polsce, ambush marketingu,
czy też sposobów finansowania
budowy obiektów sportowych
i zarządzania nimi.
Senator Andrzej Person, Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Szwarc (UAM)
Jak w przypadku sportu wygląda rzeczywistość prawna i ekonomiczna? Jak w szczególności przedstawiają się
przepisy, które tę sferę regulują? Jak bardzo są one złożone? Czy zadowalająca jest ich ilość i jakość?
Czy regulacje prawne nadążają za profesjonalizacją sportu i rozwojem technologicznym? Jakie szczególne
problemy występują obecnie w dziedzinie prawa sportowego? Czy, i jak, można im zaradzić? W jakim
kierunku powinien podążać legislator? - wokół tych
pytań
ogniskowały
się
dyskusje
prelegentów
i uczestników Kongresu, który dzięki swojej dynamice dał
się zapamiętać jako miejsce formułowania istotnych
wniosków, mogących pojawić się w przyszłości na forum
publicznym.

www.sportowy.allerhand.pl
Prof. dr hab. Robert Zawłocki (UAM), Poseł
Iwona Guzowska, Kamil Kosior

Kamil Kosior (PZPN), Mateusz Dróżdż (Uczelnia Łazarskiego),
dr Anna Górczyńska (UŁ), dr Rafał Cieślak (PKIS), Marek Zdziebłowski
(PKIS), Michał Gniatkowski (Weremczuk Bobeł i Wspólnicy)
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PATRONI HONOROWI
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PARTNERZY*

*Partnerzy w kolejności alfabetycznej

PATRONI MEDIALNI
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UDZIAŁ W KONFERENCJACH
6 lutego

debata w Kancelarii Premiera ws. porozumienia ACTA

Na debacie u Premiera dotyczącej porozumienia ACTA Instytut Allerhanda
był reprezentowany przez Łukasza Węgrzyna.

30 marca „Wokół upadłości konsumenckiej. Ocena założeń i praktyki”
Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy
z Wojewodą Małopolskim zorganizował w Krakowie konferencję: "Wokół upadłości konsumenckiej
– ocena założeń i praktyki" - 30 marca 2012 r.
Jako paneliści wzięli udział Przewodniczący Sekcji
Prawa Upadłościowego SSR Janusz Płoch oraz
Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego IA Bartosz
Groele.

7 maja Druga Debata "Okrągłego Stołu dla Sądownictwa"
Na debacie pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Instytut Allerhanda
był reprezentowany przez dr. Wojciecha Rogowskiego.

16 maja

IV Europejski Kongres Gospodarczy

Podczas Kongresu EEC2012, który odbył się w dniach
14-16 maja w Katowicach, Prezes Instytutu, dr Arkadiusz
Radwan, wystąpił w panelu poświęconym budżetowi
i polityce fiskalnej UE.

22 maja II Forum Sporów Korporacyjnych
Podczas warszawskiego Forum, które odbyło się w Sali Notowań GPW,
Prezes Instytutu, dr Arkadiusz Radwan, wziął udział w panelu dotyczącym
zakazu podejmowania uchwał przez radę nadzorczą.
Organizatorem Forum było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz
kancelaria Salans we współpracy z kancelariami KKG i GESSEL.
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24-26 maja Konferencja INSOL Europe Eastern European Countries' Committee w Poznaniu

Reprezentantem Instytutu podczas Konferencji INSOL był
Wiceprezes Instytutu, Bartosz Groele, który przedstawił
stanowisko Instytutu Allerhanda w sprawie projektu
zmiany ustawy o licencji syndyka.

29 października Inauguracja Biblioteki i siedziby Katedry Kelso

Prof. Lowitzsch, Dr Rogowski, Dean Prof. Kudert

Dr Wojciech Rogowski jako Wiceprezes reprezentował Instytut Allerhanda,
głównego partnera projektu ESOP (akcjonariat pracowniczy) i współwydawcę
publikacji „Partycypacja finansowa w społecznej gospodarce rynkowej Unii
Europejskiej” (2011), podczas ceremonii otwarcia nowej siedziby i Biblioteki
Instytutu Kelso przy Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

20 listopada Forum Sporów Korporacyjnych
W Krakowie miało miejsce Forum Sporów Korporacyjnych organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych (SEG) we współpracy z kancelariami Kubas Kos Gaertner i Salans. Forum poświęcone było
wpływowi zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki. Konferencja odbyła się w formule casestudies. W dwóch spośród czterech zaprezentowanych scenariuszy wystąpił adw. dr Arkadiusz Radwan.

PATRONATY
2. Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego pt. „Europeizacja prawa”
Instytut Allerhanda był Partnerem 2. Konferencji Szkół
Prawa Niemieckiego p.t. „Europeizacja prawa”, która
odbyła się w dniach 23-25 marca 2012 roku w Collegium
Polonicum we Frankfurcie nad Odrą.
Podczas warsztatów zaplanowanych w ramach ww. konferencji, pan Robert Mężyk, Członek Kadry Naukowej
Instytutu, przedstawił praktyczne zagadnienia pracy
prawnika w instytucji naukowo-badawczej, a podczas
gali wręczył w imieniu Instytutu nagrodę za najlepszą
publikację.
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„Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji przedsiębiorców na gruncie polskiego
prawa konkurencji oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej”

27 marca miała miejsce konferencja studencka, zorganizowana przez
studentów(KRAKAUER
działających wWURST)
Kole Naukowym
„Casus Ser Feta oraz Kiełbasa
Krakowska
Ochrony Konkurencji i Konsumenta Wydziału Prawa i AdmiRóżnice, Podobieństwa
i Wnioski”

nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem przewodnim konferencji były „Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji przedsiębiorców na gruncie polskiego prawa konkurencji oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej”.

Patronem oraz fundatorem nagród dla zwycięzców w konkursie na najlepsze rozwiązanie kazusu poświęconego wybranym
zagadnieniom kontroli koncentracji był Instytut Allerhanda.

„Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie”
26 i 27.04.2012 odbyła się konferencja poświęcona rynkowi kapitałowemu organizowana przez
Sekcją Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Klub Jagielloński we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego
Prywatnego oraz Katedrą Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej celem była
analiza minionego od początku lat dziewięćdziesiątych okresu w perspektywie rozwoju
i funkcjonowania szeroko pojętego rynku finansowego.
Rynek kapitałowy, jako najsilniej uregulowany segment rynku finansowego był przedmiotem
najszerszej analizy. Poruszone zostały zagadnienia związane z całym rynkiem finansowym, jego
rozwojem i znaczeniem w gospodarce, istniejącą oraz potencjalną regulacją
oraz perspektywami na przyszłość.
Konferencji patronował Instytut Allerhanda. Wśród prelegentów znaleźli się
związani z Instytutem Krzysztof Grabowski, dr hab. Krzysztof Oplustil,
dr Arkadiusz Radwan i Tomasz Regucki.
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Konferencja „Europa 2.0-Nowe Otwarcie”

26.05.2012 odbyła się konferencja Europa 2.0-Nowe
Otwarcie, organizowana przez „Projekt: Polska”, podczas
której dyskutowano o przyszłości Europy w perspektywie
zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych.
Konferencji patronował Instytut Allerhanda.

Konferencja „Nie daj się złapać w sieć!”

W dniach 21-22 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się konferencja "Nie daj się złapać
w sieć!", dotycząca prawa autorskiego i bezpieczeństwa w sieci. Konferencję zorganizowało Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Lublin, a Instytut Allerhanda objął wydarzenie patronatem.
Reprezentantką Instytutu na lubelskiej Konferencji była Ewa Helena Kamińska z Sekcji Własności
Intelektualnej IA, która opowiedziała o działalności Instytutu w kontekście ochrony praw
autorskich i własności intelektualnej.
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SERIA: WARSZTATY
Warsztaty medialne dla prawników
Red. Zbigniew Bartuś
RYNEK MEDIÓW W POLSCE
11 stycznia Instytut Allerhanda rozpoczął cykl warsztatów medialnych prowadzonych przez redaktora
Zbigniewa Bartusia. Pierwsze ze spotkań koncentrowało się na zagadnieniu „Rynku mediów w Polsce”.
Można było się dowiedzieć między innymi, z jakich mediów korzystają Polacy najchętniej, jakie tytuły są
najbardziej poczytne, jak badany jest udział w rynku dla poszczególnych środków masowego przekazu.
Obalono także kilka mocno zakorzenionych mitów związanych z rynkiem mediów w Polsce.

JAK ROZMAWIAĆ Z MEDIAMI
Tematem warsztatów z 16 lutego był szeroko pojęty
kontakt z mediami. Redaktor Bartuś opowiedział
uczestnikom, w jaki sposób kontaktować się z mediami, jak mądrze udzielać wywiadów, jak bronić się
przed atakami medialnymi i jak wykorzystać przyjazne
media do walki z absurdami prawnymi.

MEDIA JAKO IV WŁADZA W POLSCE
22 marca odbyło się trzecie spotkanie. Red. Zbigniew
Bartuś przedstawił temat "Media jako czwarta władza". Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi,
jaki jest wpływ mediów na decyzje polityków, gospodarkę, czy kształt prawa w Polsce.

DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE JAKO SZCZEGÓLNY TYP DZIAŁALNOŚCI REPORTERSKIEJ
19 kwietnia odbyło się 19 kwietnia odbyło się
spotkanie z cyklu „Warsztaty medialne dla prawników”. Red. Zbigniew Bartuś poruszał temat:
„Dziennikarstwo śledcze jako szczególny typ działalności reporterskiej.” Prowadzący opowiedział
o tej specyficznej działalności reporterskiej,
a także scharakteryzował i ocenił skuteczność
regulacji prawnych dotyczących dziennikarstwa
śledczego.

27

„Mining, Oil & Gas Law Workshop”
W 2012 (maj - grudzień) Instytut Allerhanda zrealizował w kooperacji z
kancelarią Noerr program cyklicznych seminariów, adresowanych do
studentów prawa, na temat prawnych aspektów eksploatacji złóż gazu
niekonwencjonalnego. W ramach programu szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom
teorii regulacji ryzyka, ochronie środowiska, koncesjonowaniu i opodatkowaniu działalności
wydobywczej, formom organizacyjnym i typowym umowom w działalności wydobywczej,
ochronie interesów inwestora oraz prawom człowieka i społecznej odpowiedzialność biznesu
RYNEK
MEDIÓW
W POLSCE
w branży
wydobywczej.
Formuła
seminarium łączyła pogłębioną analizę zagadnień związanych
z działalnością wydobywczą, przy uwzględnieniu kontekstu porównawczego (jurysdykcje, w których eksploatowany jest gaz niekonwencjonalny) ze studiami przypadków odnoszącymi się do aktualnego stanu
prawnego w Polsce, zaczerpniętymi z praktyki kancelarii Noerr.
Ze strony Instytutu Allerhanda w projekcie uczestniczyli Beata Faracik, LL.M. (kieruje programem Biznes
i Prawa Człowieka w Instytucie Allerhanda), Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. (zarządza praktyką energetyczną
w Kancelarii Ernst & Young Law), Michał Kłaczyński, LL.M. (kieruje programem Energia i Zasoby Naturalne w Instytucie Allerhanda). Kancelarię Noerr
reprezentowali: radca prawny Paweł Żelich oraz aplikanci Bartosz Ostrowski
i Sandra Sekuła-Barańska.
Uczestnictwo dla wszystkich słuchaczy było bezpłatne, a o przyjęciu do programu decydowała jakość aplikacji.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów czołowych polskich uczelni prawniczych.
Instytut Allerhanda planuje w przyszłości prowadzenie seminariów o analogicznej formule.

„PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami
postępowań sądowych – case management”
W październiku i listopadzie 2012 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
został przeprowadzony 16 godzinny pilotażowy cykl szkoleń dla aplikantów
prokuratorskich z zakresu prawa bankowego i gospodarczego, organizowanego przez
Instytut Allerhanda. W trakcie szkolenia, eksperci poprowadzili warsztaty
m.in. z metodyki wykrywania oszustw finansowych w praktyce funkcjonowania banku czy
też z form i sposobów manipulowania dokumentacją działalności gospodarczej.
Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i atencją uczestników.
Piotr Kogut (HSBC)

SERIA: ALLERHAND TRAINING
SZKOLENIA
2 marca Instytut Allerhanda rozpoczął nowy projekt szkoleniowy Allerhand Training. Jest to inicjatywa
powstała w odpowiedzi na potrzebę stałej profesjonalizacji oraz zwiększenia efektywności obsługi prawnej.
Oferta szkoleniowa prezentowana w ramach tego projektu ma na celu dostarczenie najwyższej jakości
wiedzy odpowiadającej na najistotniejsze oraz najbardziej aktualne pytania związane z praktyką prawniczą.
Pierwsze szkolenie pt. „Skuteczna promocja usług prawnych” poprowadził prof. Ryszard Sowiński.
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NOWE SEKCJE I PROGRAMY INSTYTUTU

Sekcja Energii i Zasobów Naturalnych
Wiosną 2012 r. powstał Program Allerhand Public Policy – Energetyka i Zasoby Naturalne
w formie akademickiego think-tanku prowadzącego zaawansowane studia problematyki energetycznej,
w szczególności z uwzględnieniem metodologii ekonomicznej analizy prawa, których wynikiem mają być rekomendacje w zakresie kształtowania polityki regulacyjnej na poziomie krajowym i wspólnotowym. Sposobem
na umożliwienie ekspertom dyskusji na najwyższym merytorycznie poziomie było zorganizowanie Polskiego
Kongresu Prawa Energetycznego 2012 – Gaz Łupkowy, który stanowi obecnie podwalinę dla prac
Ekspertów Instytutu Allerhanda nad raportem na temat potrzeb i kierunków regulacji eksploatacji
RYNEK MEDIÓW W POLSCE
gazu niekonwencjonalnego na gruncie polskiego prawa.
Opiekunem Sekcji Energii i Zasobów Naturalnych jest p. Michał Kłaczyński.

Program Prawa Człowieka i Biznes
W maju 2012 r. został utworzony Program „Prawa Człowieka i Biznes”, którego pracami kieruje
p. Beata Faracik, LL.M.
22.06.2012 – Instytut Allerhanda zostaje zaproszony do udziału w pracach Zespołu do spraw Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Zespół ds. CSR), zespołu doradczego Prezesa Rady Ministrów, którego prace koordynuje Ministerstwo Gospodarki. Przedstawicielem IA w Zespole zostaje p. Beata Faracik.
5.07.2012 – p. Beata Faracik zaprezentowała na posiedzeniu Zespołu ds. CSR Wytyczne ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka oraz aktualne działania na poziomie Unii Europejskiej w zakresie CSR oraz Praw Człowieka w kontekście biznesu, jak również wyzwania związane z zobowiązaniem przyjętym w Konkluzjach Rady UE z czerwca 2012 r. dotyczącym
opracowania przez Państwa Członkowskie UE Krajowego Planu Wdrażania Wytycznych ONZ.
9.10.2012 - p. Beata Faracik zaprezentowała na forum Pod-Komisji ds. Praw Człowieka Parlamentu
Europejskiego w Brukseli opracowaną na zlecenie Parlamentu Europejskiego analizę nt. roli Narodowych
Instytucji Praw Człowieka we wdrażaniu Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka.
17.10.2012 – p. Beata Faracik wzięła udział jako moderator panelu poświęconego społecznej odpowiedzialności firm w ramach Polskiego Kongres Prawa Energetycznego 2012
18.10.2012 – p. Beata Faracik poprowadziła seminarium poświęcone problematyce praw człowieka w kontekście
sektora wydobywczego w ramach warsztatów Mining, Oil & Gas Law Workshop.
31.10.2012 – Odbyło się seminarium „From Armed Privates to Private Armies: Regulating Private Military and
Security Companies” zorganizowane we współpracy z Ambasadą Szwajcarii i Central and Eastern European Initiative
for International Criminal Law and Human Rights (ICLHR Initiative).
8.12.2012 - p. Beata Faracik poprowadziła na zaproszenie Amnesty International warsztaty nt. „Human Rights and
Business” w ramach The 3rd International Conference on Human Rights Education
3-5.12.2012 - p. Beata Faracik wzięła udział w Forum ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka w Genewie.
Doroczne Forum zostało ustanowione na mocy rezolucji Rady Praw Człowieka z czerwca 2011 r. w celu zapewnienia
platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie biznesu i praw człowieka.
[W ramach działania Programu opracowano także szereg komentarzy i uwag, stanowiących wkład w prace i konsultacje toczące się na poziomie europejskim oraz krajowym.]

fot. OHCHR

fot. Beata Faracik
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ALLERHAND ADVOCACY

W 2012 roku zespół Allerhand
Advocacy w ramach swojej działalności postanowił podjąć szereg
inicjatyw, które zdaniem członków
grupy miały zasadniczy wpływ na
kształt i obraz społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce.
W pierwszej kolejności zespół
Allerhand
Advocacy
podjął
współpracę ze Stowarzyszeniem
MANKO, które prowadziło konsultacje społeczne z Ministerstwem
Zdrowia odnośnie nowelizacji
mającej na celu zaostrzenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
oraz
modyfikacji
ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Przedstawiciele
stowarzyszenia
Manko zaprezentowali swoje
propozycje zmian normatywnych
z kolei Allerhand Advocacy poddał
przedmiotowe postulaty analizie.
Zespół zgodnie doszedł do wniosku, iż propozycje te dążyły do
radykalnego zaostrzenia dotychczasowych przepisów. Niektóre
z nich zaopiniowane zostały negatywnie, także z powodu braku
możliwości ich wyegzekwowania
w praktyce. Sugestie zespołu
zostały przekazane przedstawicielom stowarzyszenia, na czym
zakończyła się współpraca. Ministerstwo Zdrowia bowiem zrezygnowało m.in. z wprowadzenia
w życie rozporządzenia dotyczącego ostrzeżeń obrazkowych na
paczkach papierosów.
Następnie zespół Allerhand
Advocacy zainteresował się złymi

praktykami, związanymi z rejestracją fundacji i stowarzyszeń oraz
uzyskiwaniu statusu organizacji
pożytku publicznego w Wydziale
Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Krakowie.
W tym celu nawiązano kontakt ze
Stowarzyszeniem ARS Legis zaangażowanym już uprzednio w pomoc
organizacjom
pozarządowym.
Członkowie zespołu uzyskali od
wspomnianej organizacji wiarygodne materiały, które pozwoliły
ocenić, jakie problemy napotykają
NGO przy rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Przeanalizowano dokumentację konkretnych
organizacji powiązaną z postępowaniem rejestrowym (rejestracja,
zmiana wpisu). Dodatkowo, nawiązano kontakt ze specjalistą w tej
dziedzinie, dr. Tomaszem Palmirskim, który wyraził chęć pomocy
przy analizie case study. Obecnie
wystosowano
zaproszenie
do
kooperacji przy projekcie dla
Prezesa Fundacji FOR – Pana Pawła
Dobrowolskiego, celem wspólnego
zaopiniowania systemowych zmian
w prawie.
W tym samym czasie Allerhand
Advocacy rozpoczął analizę związaną z problematyką organizowania
i wpływu remontów publicznych na
działalność przedsiębiorców. Po
analizie przepisów zespół - aby
przełożyć uzyskaną wiedzę na praktykę - skupił się na budzącej spore
wątpliwości sprawie remontu rynku
głównego w Wadowicach. W tym
celu
nawiązano
współpracę
z dr. Mateuszem Klinowskim
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– radnym miasta Wadowice oraz
Leonem Jamrożkiem jednym z przedstawicieli poszkodowanych przez
remont przedsiębiorców. Po przeprowadzeniu rozmów i dokonaniu
stosownych uzgodnień odnośnie
sprawy ze wskazanymi osobami
zespół zaproponował wniesienie
pozwu zbiorowego. Jednakże po
początkowym entuzjazmie ze strony
przedsiębiorców, okazało się, że ich
liczba nie jest wystarczająca by dalej
można było organizować się na
planowaną skalę. Działania związane
z projektem, sprowadziły się do
porad w zakresie możliwości działania dla pozostałych poszkodowanych, chcących dochodzić swych
praw przed sądem.
Od października 2012 r. Allerhand
Advocacy postanowił zaangażować
się w problematykę dotyczącą odpowiedzialności Skarbu Państwa za
niezgodną z prawem działalność
funkcjonariuszy publicznych, która
doprowadzała m.in. do upadłości
bądź likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. W tym celu analizie
poddano normatywny aspekt zagadnienia oraz zebrano materiały dydaktyczne, celem przygotowania raportu, dotyczącego zmian prawnych,
jakie zaszły w tej kwestii w ostatnich
latach, a także przedstawienia postulatów de lege lata i de lege ferenda.
Niniejszy raport ma być pierwszym
krokiem dla szerszej analizy przedmiotowego problemu oraz przedstawiania kolejnych raportów.

PUBLIKACJE
RYNEK MEDIÓW W POLSCE

Adam Redzik, Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej
nauki prawa konstytucyjnego,
Warszawa–Kraków: Instytut Allerhanda i Wydawnictwo Wysoki
Zamek 2012, ss. 356.
16 marca br. ukazała się książka inicjująca nową serię rozpraw
naukowych „Monografie Instytutu Allerhanda”.
Książka poświęcona jest jednemu z najwybitniejszych konstytucjonalistów polskich przełomu XIX i XX w. profesorowi Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie Stanisławowi Starzyńskiemu, o którym
Edward Dubanowicz pisał, że niemal wszyscy konstytucjonaliści
polscy okresu II RP wyszli ze szkoły Starzyńskiego.

Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

W grudniu 2012 r. nakładem wydawnictwa DIFIN ukazał się Komentarz
do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Autorzy Komentarza:
Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew
Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch
są członkami Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.
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WORKING PAPERS
WP 7/2012 A. Radwan, T. Regucki ‘The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies
in Polish Company Law’, ISBN 978-83-63515-01-0
WP 8/2012 T. Regucki „Uprzywilejowanie akcji co do głosu w spółkach publicznych”,
ISBN 978-83-63515-02-7
WP 9/2012 D. Sobczyński, „Reforma systemu legislacji w Polsce”, ISBN 978-83-63515-03-4

Artykuł stanowi polską kontrybucję
w
międzynarodowym
projekcie
naukowym “Sustainable Companies”
kierowanym przez Uniwersytet w Oslo.
Stanowi on pierwszą wersję tekstu, który
został następnie zatwierdzony do publikacji w czasopiśmie International and
Comparative Corporate Law Journal oraz
zamieszczony na stronie internetowej
Social Science Research Network (SSRN).
W artykule zawarto szeroki opis najważniejszych instytucji polskiego prawa
gospodarczego prywatnego – typy spółek,
obowiązki i odpowiedzialność członków
organów, podstawowe kwestie z zakresu
przekazywania przez spółki informacji
oraz wybrane zagadnienia odnoszące się
do prawa holdingowego. Zagadnienia te
były następnie analizowane pod kątem
umożliwienia realizacji strategii nawiązujących do społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz idei zrównoważonego
rozwoju.
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Artykuł przedstawia problematykę akcji
uprzywilejowanych co do głosu jako podstawowej instytucji należącej do tzw. mechanizmów
zwiększających kontrolę (Control Enchancing
Mechanisms – CEM). W pierwszej części
opisana została klasyfikacja tych instrumentów
wraz z charakterystyką polskich regulacji w tym
zakresie ze szczególnym uwzględnieniem akcji
uprzywilejowanych co do głosu, natomiast
w części empirycznej artykułu przedstawiono
badania statutów spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza ta udzieliła odpowiedzi na pytania
o to ile jest spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych, które posiadają akcje
uprzywilejowane co do głosu, jakie przywileje
występują w spółkach, jak duży wpływ
na kontrolę w spółkach publicznych wywiera
fakt występowania akcji uprzywilejowanych co
do głosu oraz w jaki sposób rynek podchodzi do
spółek posiadających akcje uprzywilejowane.
Artykuł zakończony został krytyką koncepcji
„jedna akcja – jeden głos” oraz polskich
regulacji zakazujących spółkom publicznym
emisji nowych akcji uprzywilejowanych co do
głosu.
Artykuł traktuje o polskim systemie tworzenia
prawa, ukazując jego aktualny zarys, diagnozując
mankamenty stanu obecnego, jak też wskazując
propozycje możliwych reform. W charakterystyce
polskiego modelu legislacji uwzględniono kilka
kluczowych czynników ostatnich lat: akcesję
Polski do Unii Europejskiej, zjawiska związane
z rozwojem gospodarczym, złożonością zjawisk
społeczno-ekonomicznych i przez to potrzebą
rozbudowy instrumentarium legislacyjnego czy
też rozwiązania konstytucyjne, które powodują
ograniczenie stanowienia prawa niemal wyłącznie
do parlamentu, znacznie umniejszając pozycję
wspólnot lokalnych. Ponadto, tezy artykułu
wykraczając poza obecny już w literaturze
i praktyce legislacyjnej nurt reformy regulacji,
deregulacji oraz dereglamentacji, postulują
przeprowadzenie analizy skutków obowiązywania
katalogu źródeł prawa określonego w Konstytucji
RP dla efektywności tworzenia prawa w Polsce.

33

Z ŻYCIA INSTYTUTU
Bartosz Groele Wiceprezesem Instytutu Allerhanda

20 marca 2012 r. pan Bartosz Groele – Sekretarz Sekcji
Prawa Upadłościowego IA – powołany został uchwałą
Rady Głównej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Instytutu.

Goście z Kijowa

28 marca prof. Roksolana Pospolitak i prof. Volodymyr
Pospolitak z Akademii Mohylańskiej w Kijowie złożyli
nieformalną wizytę w Instytucie Allerhanda.

Plac Sikorskiego
- ujęcie historyczne

dr Wojciech Rogowski, Wiceprezes Instytutu, podczas konferencji „Międzywojenny Kraków architektura, kultura, nauka”, która odbyła się 14.06. 2012 r. w Akademii Ignatianum, wygłosił
wykład pt. „Między Garbarami a Retoryką – dzieje i architektura placu Jabłonowskich
(obecnie Sikorskiego)”, czyli m.in. o historii kamienicy, w której mieści się aktualnie siedziba
Instytutu Allerhanda. Materiał został zarejestrowany przez Radio Kraków.
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„Profesor Maurycy Allerhand
i Jego Instytut w Krakowie, cele i zamierzenia”

24 maja w siedzibie Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone patronowi Instytutu - Maurycemu Allerhandowi i działalności
Instytutu. Podczas spotkania dr Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu, opowiedział o postaci Patrona, a także o celach, inspiracjach i dalszych zamierzeniach
Instytutu. Swoimi wspomnieniami podzielił się również dr med. Leszek
Allerhand, wnuk Patrona Instytutu. Gospodarzewm spotkania był
Joachim S. Russek, Dyrektor CKŻ Judaica.

dr med. Leszek Allerhand

dr Arkadiusz Radwan

(od lewej) Aleksandra Polak, Maciej Mnitowski, Grzegorz Pizoń, Mariusz
Purgał, Wojciech Staszczyk, dr Kinga Bauer, Izabela Rudecka-Radwan
oraz Juliusz Radwan
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Joachim S. Russek
(Dyrektor Fundacji Judaica)

Baumgartner albo portiernia, czyli coming-out
w temacie finansowania nauki w Polsce
Szef Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz naraził
mnie ostatnio na kłopoty małżeńskie. Napisał bowiem w "Gazecie
Wyborczej", że finansują najbardziej kreatywnych naukowców,
którzy jednocześnie potrafią być
przywódcami. "No to przecież
ciebie finansują" - stwierdziła moja
Iza, zmuszając mnie do rzęsistych
tłumaczeń, dlaczego tych pieniędzy
nie przynoszę do domu. Ale po
kolei.
Jestem prawnikiem. Wywodzę się
z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
choć sam siebie postrzegam raczej
jako produkt edukacji patchworkowej. Miałem to wielkie szczęście
i determinację - żeby szczęściu
pomóc - trafić na dłuższy lub krótszy czas do kilku przyzwoitych
ośrodków uniwersyteckich w Europie Zachodniej i USA. Jena, Bonn,
Kolonia, Kopenhaga, Florencja,
Gandawa, Nowy York, Hamburg
- z małymi przerwami łącznie prawie 10 lat akademickiego nomadyzmu. Takie doświadczenie hartuje,
ale
jednocześnie
rozpieszcza
- pozwala przyzwyczaić się do pewnych standardów i pewnej kultury pracy, które z czasem zaczyna
się uważać za oczywiste. To nie
ułatwia repatriacji. W końcu
jednak przyszedł na nią czas.

Inwestycje polskie
Energia jest najbardziej płynnym
aktywem w przyrodzie. Do czasu
mojego powrotu wymieniałem ją
po korzystnym kursie na kolejne

Przedruk tekstu dr Radwana opublikowanego
w Gazecie Wyborczej 28 listopada 2012 r.

stopnie naukowego wtajemniczenia (nie mylić ze stopniami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. Nr 65, poz. 595,
ze zm.). Satysfakcja przyszła
demoralizująco szybko - staże
naukowe w wiodących ośrodkach
po obu stronach oceanu, zaproszenia na prestiżowe konferencje,
uczestnictwo w międzynarodowych grupach eksperckich. Nie
mam złudzeń, że częścią mojej
przepustki do niektórych spośród
tych zaszczytów był polski paszport - niekiedy obsada dokonywana była według klucza narodowej
dywersyfikacji. Nie odbierało mi
to jednak satysfakcji z bycia - często jedynym - przedstawicielem
Europy
Środkowo-Wschodniej
wśród wiodących nazwisk mojej
dyscypliny
na
świecie.
Punkty zwrotne? Pamiętam kilka.
Na przykład ten, kiedy po przeprowadzeniu poważnych badań
prawnoporównawczych ogłosiłem w Polsce serię artykułów dotyczących nowej wówczas u nas
instytucji prawnej. Publikacje
weszły do obiegu, choć - przynajmniej jeśli chodzi o krajowy
establishment naukowy - bardziej
na zasadzie formalnej konkordancji, aniżeli rzeczowej infiltracji.
To nieco gorzkie doświadczenie,
w połączeniu z wybaczalną jeszcze chyba u niespełna wówczas
trzydziestolatka niecierpliwością,
doprowadziło mnie do sformuło-
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wania na własny użytek takiej oto
tezy:
dalsza
inwestycja
w jakość ma - owszem - głęboki
sens, ale w połączeniu z planowaniem
kariery
zagranicą;
w perspektywie zaś kariery
w Polsce jawi się jako inwestycja
o nikłej stopie zwrotu. Ponieważ
zachciało mi się wrócić do Polski,
część energii (a z czasem nie tylko
energii) zainwestowałem alternatywnie. W co? W budowanie
przyczółku akademickiej normalności, namiastki tego, czego było
mi dane doświadczyć w Niemczech, Belgii czy USA. Tak powstało Centrum C-Law.org, a jakiś czas
później narodził się Instytut
Allerhanda. Bez żadnych publicznych pieniędzy, raczej jako garażowy start-up naukowy. Polska to
jednak nie Ameryka, więc garażowym etosem nie ma sensu
specjalnie epatować. Dziś robię
wyłom - te moje słowa, cały ten
tekst, to taki mój coming-out.

Z pamiętnika pozytywisty
Migawki z pamiętnika pozytywisty? Zacznijmy może od tej: ponad
sześćdziesiąt pudeł bezdomnych
książek, które przypłynęły za mną
z Nowego Jorku plus kilka jeszcze
pudeł
książek
niemieckich.
„Biznesplan”?
Uplasować
je
w
jakimś
ogólnodostępnym
miejscu, do którego będą mogli
przychodzić doktoranci, studenci,
wszyscy
zainteresowani
- w miejscu mogącym być
jednocześnie pierwszym adresem
naukowego
instytutu.

Baumgartner albo portiernia, czyli coming-out
w temacie finansowania nauki w Polsce cd.
Genialnie prosty plan na akademickie partnerstwo publicznoprywatne? W lokalnych uwarunkowaniach niestety niekoniecznie...
Realty check: nie zainteresował się
nikt: ani władze miasta, ani województwa, ani żadna uczelnia czy to
publiczna czy prywatna, ba - przez
dłuższy czas paktowałem nawet
z gminą wyznaniową żydowską,
a i nie zaniechałem zwrócenia się
do kurii biskupiej. Ostatecznie
pierwszym adresem instytutu zostało... moje mieszkanie. Akurat
w tamtym czasie zakupiłem
nieruchomość na tzw. potrzeby
własne, ale po krótkiej acz intensywnej refleksji, te ostatnie okazały się być nie aż tak znowu palące.
Tak więc zamiast mnie, do mieszkania wprowadził się instytut.
Na szczęście piętro wyżej było coś
do wynajęcia. Zostaliśmy więc
z instytutem sąsiadami. Tak było
przez niemal 2,5 roku. Miał być
coming-out?
No
to
jest.
Co się wydarzyło od tamtej pory?
Biorąc miarę czasu, jaki upłynął
- chyba całkiem sporo. Mierząc
ilością pieniędzy, jakie były do
naszej dyspozycji - więcej, niż ktokolwiek mógłby oczekiwać. Osoby
z prawniczego środowiska naukowego pewnie wiedzą, o czym
mówię - mnóstwo naukowych
seminariów, goście z światowej
czołówki, sporo publikacji, zbudowanie międzynarodowego networku, jakiego nie ma bodaj żadna
inna prawnicza jednostka w kraju.
Nie ma sensu tu o tym pisać - kto
nie wie, może sam sprawdzić na

www.allerhand.pl
i
www.claw.org. Wolę opowiedzieć trochę o tym, czego nie można było
wyczytać w gazetach, ani dowiedzieć się ze strony internetowej,
ani na spotkaniach odbywających
się przy okazji naukowych seminariów. Kilka historii słodkogorzkich. Pierwsza: doroczny,
prestiżowy konkurs Europejskiej
Fundacji Nauki, organizowany dla
wszystkich nauk społecznych.
Montujemy
międzynarodowe
konsorcjum,
przygotowujemy
wniosek, składamy dokumenty
- jednocześnie do Warszawy
(weryfikacja formalna) i Strasburga (ewaluacja merytoryczna).
Za nami setki godzin pracy, przed
nami wyczekiwanie. Informacja
zwrotna
przychodzi
szybko.
Z Warszawy, z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
"nie spełniacie kryterium formalnego". Jakiego? Zdaniem resortu
nie jesteśmy "jednostką naukową
w rozumieniu ustawy". Moment,
coś tu chyba nie gra, skoro jesteśmy liderem międzynarodowego
konsorcjum obejmującego duże
państwowe uniwersytety z Czech,
Węgier i Rumunii?! Na szczęście
jesteśmy też prawnikami - przez
noc
przygotowujemy
opinię
prawną, dowodzącą, że owszem
i
oczywiście
jesteśmy
(!)
"jednostką naukową" w rozumieniu stosownej ustawy. Pomogło,
zostajemy dopuszczeni do bardzo
skrupulatnego etapu merytorycznego (Strasburg). Przechodzimy
poczwórny,
międzynarodowy
peer-review, wymianę poglądów,
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obronę przedstawionych założeń
etc. Ostateczne wyniki: znajdujemy się wśród 49 najlepszych
projektów
z
najsilniejszych
uniwersytetów z całej Europy,
nasz final score to "very good" (pełna dokumentacja do
wglądu), finansowanie dostaje
jednak tylko 7 projektów ocenionych jako "excellent". Jakiś czas
potem dowiaduję się, że nasz
wniosek był jedynym pochodzącym z Polski (!) - nasz wniosek,
napisany w instytucie-garażu,
instytucie, któremu polskie Ministerstwo zgodnie z naszą urzędniczą logiką próbowało rzucać
kłody pod nogi.

W tradycji polskiej szarży
ułańskiej
Inna historia: przetarg Parlamentu Europejskiego na ekspertyzy
z dziedziny prawa spółek
i
corporate
governance.
Tworzymy
międzynarodowe
konsorcjum, które tym razem
obejmuje m.in. Czeską Akademię
Nauk. Na czele nasz garażowy
instytut z Krakowa. Do Brukseli
wysyłamy 18 kg dokumentów.
Konkurujemy z aliansami zachodnioeuropejskich uniwersytetów
i firm doradczych z tzw. "wielkiej
czwórki". Rozstrzygnięcie: zostajemy wybrani do grona ekspertów Parlamentu Europejskiego
na okres następnych czterech
lat!

Baumgartner albo portiernia, czyli coming-out
w temacie finansowania nauki w Polsce cd.
Obok nas na tej liście są jeszcze
4 inne międzynarodowe konsorcja
wybrane spośród 17 aplikujących.
Sukces. Moralny, bo jeszcze nie
finansowy. Niedługo potem wśród
tej piątki rozgrywany jest konkurs
na opracowanie założeń reformy
corporate governance w Europie.
Pamiętam jak dziś - wiadomość
o wynikach zastała mnie w Jerozolimie. Wygrana! Radość i inspirująca
wizja: Polacy będą projektować
agendę reformy corporate governance w Europie, jednego z nerwów
współczesnej gospodarki, ważnego
elementu wszelkich analiz lokalnych
i globalnych kryzysów finansowych.
Prestiż i możliwość realnego wpływu na sprawy europejskie. Ogromny sukces. Sukces, który niebawem
okazał
się
być
skazanym
na uduszenie się w garażu.

Dlaczego? Dla opisania naszych
egzystencjalnych trosk posługiwałem się często ukutą przez siebie
metaforą człowieka z plecakiem
uciekającego
przed
tygrysem.
W plecaku jest pistolet, którym
człowiek może zastrzelić tygrysa, ale
- aby go wydobyć - musi się zatrzymać. A wtedy tygrys go pożre.
"Tygrys" to bieżące rachunki, pensje
dla pracowników, podstawowe
materiały biurowe, troska o dach
nad głową. "Pistolet" to wygrane
zlecenie z PE. "Czas na wyjęcie pistoletu" to komfort, którego niestety w naszej rzeczywistości permanentnie brak. Wytłumaczę prościej:
jeśli trzeba równolegle pracować
zarobkowo, aby finansować garażowy instytut, jeśli z powodów tzw.
życiowych, po przeszło dwóch

latach, zdarza się musieć eksmitować ten instytut z mieszkania na
czas
jakieś
donikąd,
jeśli
- z bytowej konieczności - wszystkie te działania odbywają się
w sposób wpisujący się w tradycję polskiej jazdy ułańskiej, nie
można uniknąć dyskomfortu spotkania z czołgiem pozagarażowej
rzeczywistości.

Z notatnika obserwatora
lokalnych obyczajów
Współczesna
rzeczywistość
polskiego badacza to z jednej
strony silna międzynarodowa
konkurencja, z drugiej zaś
- nazwijmy to - osobliwa krajowa
obyczajowość naukowa. Umiejętność niedostrzeganie tej pierwszej jest stosunkowo rozpowszechnioną w Polsce sztuką. Ta
druga zaś tworzy specyficzny
lokalny
pejzaż
akademicki.
Tu mała ilustracja do tego ostatniego: pewnego razu, wspólnie
z pewną uczelnią uchodzącą
w Polsce za renomowaną, zorganizowaliśmy dużą, międzynarodową konferencję naukową: bite
dwa dni obrad, przez większość
czasu w sesjach równoległych
- największe bodaj w historii
Polski wydarzenie poświęcone
tytułowej dla konferencji dziedzinie. Sukces! - a ten, jak wiadomo,
ma wielu ojców. W ramach
ustalania ojcostwa wyrzucono
z tej uczelni mojego serdecznego
kolegę, który w swojej osobie
łączył zaangażowanie w instytucie
z pracą na uczelni, i który był
spiritus movens rzeczonej konferencji.
Refleksja
osobista:
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gdybym ja był rektorem uczelni,
o której mowa, bardzo intensywnie bym się zastanawiał, jak najlepiej wykorzystać niezwykłą
energię i talenty tego człowieka
i na jakie stanowisko go awansować, aby rozwinął skrzydła
- z pożytkiem dla uczelni. Tak
zrobiłby każdy dbający o rozwój
włodarz zachodniego uniwersytetu. Niestety, nie jestem rektorem tej ani żadnej innej uczelni
- jestem tylko skromnym adwokatem. Mogłem więc jedynie
podjąć kroki prawne wobec rażąco bezprawnego zwolnienia.
Zresztą kroki skuteczne. Ale to
marne pocieszenie, bo happy
end jednej historii nie uzdrawia
uwarunkowań, w których się ona
zrodziła i rozegrała. Takich historii, niestety, jest wiele. Proszę,
oto kolejna: przypadek znanego
mi osobiście akademickiego aktywisty, który swoją niebywałą
energią mógłby obdzielić cały
wydział innej renomowanej
uczelni, a który również okazał
się dla tej uczelni zbyt nieszablonowy. Dziś ów kolega realizuje
się poza pradawnymi murami
tejże zacnej uczelni, z większą
stratą dla tej ostatniej, niż niego
samego. Zawsze podobało mi się
motto FNP - "wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze
lepsi". Pozostaje ono w wymownym kontraście do niepisanego
hasła polskiej nauki- "frustrować
sfrustrowanych, aby mogli stać
się jeszcze bardziej sfrustrowani".

Baumgartner albo portiernia, czyli coming-out
w temacie finansowania nauki w Polsce cd.
Duch, gmach i piach
Dlaczego w niezależnym instytucie,
wolnym od uczelnianej biurokracji
też jest trudno? Uprawianie nauki
to przede wszystkim produkcja
dobra publicznego, a dobro
publiczne - z definicji - nie ma
rynku, na którym można by je
sprzedawać. Drugi problem to
dywersyfikacja: taki Oxford może,
siłą swoich wydziałów i departamentów, produkować jednocześnie kilkanaście dużych wniosków
grantowych. Nawet jeśli 3/4 przepadnie, pozostanie jeszcze 1/4.
Nieduży instytut może na serio
pracować
jednocześnie
nad
jednym, może dwoma wnioskami.
Jeśli się nie udaje, powstaje
problem z płynnością. Oczywiście
można robić odpłatne konferencje.
Od jakiegoś czasu zresztą je robimy, ponoć całkiem dobre. Ale nie
o to przecież, przede wszystkim,
chodziło.
Pytam więc, gdzie dziś mieszka
duch, który kiedyś doprowadził do
założenia pomnikowych instytucji
nauki polskiej, jak chociażby
Akademii Umiejętności? Gdzie bije
puls, który ożywiał gmachy tych
szacownych instytucji? Pomocna
w udzieleniu odpowiedzi byłaby
ankieta przeprowadzona na reprezentatywnej
grupie
polskich
naukowców i studentów, którzy
mieli sposobność odbycia zagranicznych kwerend, stypendiów
i staży. Przykład najlepszych ośrodków amerykańskich czy zachodnioeuropejskich pokazuje, że ich siła

wynika z multicentryczności oraz
zdolności przyciągania najbardziej
kreatywnych
indywidualności.
W Polsce wielu spośród tych najbardziej aktywnych i twórczych
naukowców albo decyduje się na
czasową bądź trwałą emigrację,
albo też zaczyna prace organiczną
poza
zastanymi
strukturami
i instytucjami. Dlaczego tak się
dzieje i do czego to prowadzi? Czy
reformatorzy polskiej nauki mają
pomysły, jak tradycję i infrastrukturę odziedziczoną po minionych
wiekach połączyć z talentem
i energią współczesnych? Czy
tylko ja mam wrażenie, że te
same idee, które stanowiły
zaranie wspomnianych szacownych instytucji, dziś reinkarnują
się poza ich murami? Świeżość,
nieskrępowanie i krytycyzm są
wpisane w samo jądro nauki. Jak
zmierzyć się z dwoma niepokojącymi deficytami: niskim poziomem świeżości, nieskrępowania
i krytycyzmu w murach szacownych
instytucji
naukowych
i jednocześnie niedostateczną
infrastrukturą w rękach tych, którzy poza tymi murami próbują
podejmować inicjatywy naukowe? Co zrobić, by nie było wciąż
pod górkę, jak po grudzie, w oczy
piach?

Happening, fundraising,
tradeoffing
Mówi się, że potrzeba matką
wynalazków. W jakie innowacyjne idee obrodziła permanentna mizeria finansowa towarzysząca
naszym
akademickim
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ambicjom i zamierzeniom? Na
giełdzie pomysłów zaradczych
znalazło się wykupienie w gazecie dużego ogłoszenia z apelem
o "zrzuty dla walczącego Krakowa", zorganizowanie happeningu pod hasłem "młodzi
naukowcy sprzedają swoje
organy", czy akcja palenia bezdomnych książek na Rynku
w Krakowie. Żaden z tych
pomysłów nie wszedł do realizacji.
Dlaczego?
Bardziej
z poczucia odpowiedzialności
niż z braku determinacji
- środowisko naukowe jest
bowiem dość konserwatywne,
a prawnicy chyba najbardziej.
Nie wiem, czy byłby jakikolwiek
pozytywny efekt takich działań,
a nie chodziło przecież o robienie sztuki dla sztuki.
Fundraising prywatny? Mam
różne doświadczenia, również
bardzo dobre. Wśród najhojniejszych darczyńców znaleźli
się prof. Grzegorz Domański
i mec. Rafał Kos, ale pomagali
także i mec. Grzegorz Namiotkiewicz i mec. Adam Klimczyk
i dr Leszek Allerhand (wnuk
Maurycego).
Instytutową
bibliotekę hojnie wspierało
i
wspiera
Wydawnictwo
CH Beck, a kolekcję swoich
obrazów przekazała Łucja Radwan. Jestem im za to wdzięczny. Ale nawet najlepsze idee
nie sprzedają się same, a kultura filantropii w Polsce jest jeszcze ciągle odległa od dojrzałej.

Baumgartner albo portiernia, czyli coming-out
w temacie finansowania nauki w Polsce cd.
Idea ideą, ale bądźmy pragmatyczni - jestem prawnikiem, wiem,
ile kosztuje godzina mojej pracy,
wiem też, jak czasochłonne są
zabiegi o donacje prywatne
- "żebractwo" akademickie, jak to
niekiedy nazywaliśmy. Czas i energia mają wartość, rachunek jest
więc brutalnie-absurdalnie prosty:
bardziej od uprawiania fundraisingu opłaca mi się pracować
w biznesie i zarobione pieniądze
przekazywać instytutowi, w którym dzięki temu - ja i kilku moich
współpracowników - możemy pracować pro bono. Niemożliwe?
Skądże znowu - wystarczy tylko
mało spać, pracować w weekendy
i nie mieć wakacji. Za dużo? Ależ
- przecież jeszcze dwa pokolenia
wstecz trzeba było przelewać
krew, dziś wystarczy przelew
bankowy.
Największy
koszt?
Nawet nie pieniądze. Energia. Czyli
nienapisane książki, nieopublikowane artykuły, niewygłoszone
referaty. No i te wakacje jedne czy
drugie.

Sukces - moja licencja na
narzekanie
Czy narzekam? Tylko trochę. Ale
niech nikogo nie zmyli ten wydźwięk - to nie jest przecież tekst
autopromocyjny, nie miejsce
w nim na eksponowanie tego, co
się udało pięknie - powody do
satysfakcji są wcale liczne, a dorobek niepomijalny. Jeśli pozwalam
sobie na narzekania, to z trzech
powodów. Po pierwsze, owe nienapisane rozprawy i niebyłe waka-

cje. Po drugie, świadomość, że
wszystko byłoby znacznie łatwiejsze w innym miejscu - choćby
w każdym z tych krajów, które
znam z czasów moich akademickich peregrynacji. Po trzecie,
pozwalam sobie narzekać nie jako
ktoś, komu się nie udało - looserzy nie są wiarygodni. Mi się
udało, jestem nieźle prosperującym adwokatem, stać mnie było
na to, aby dopłacać do Instytutu
po kilka, a niekiedy i po kilkanaście tysięcy miesięcznie. Tyle że
to nie ja powinienem dopłacać do
instytutu, ale instytut wynagradzać mnie i innych, którzy na takie wynagrodzenie zasługują.
Czas skończyć z polityką pospolitego ruszenia i innych tego typu
heroizmów, które dobrze wychodzą głównie w narodowych hagiografiach. Nie sprawdziły się
w polityce zagranicznej, nie
sprawdzą się też w naukowej.

Przyjmijmy zakład
Nadmierny patos? Już rozluźniam. Przyjmijmy zakład: dajcie
mojemu instytutowi pieniądze na
trzy lata. Wcale nie jakieś wielkie,
powiedzmy
równowartość
dwóch zachodnich post-doców.
Zmodernizujemy naszą wędkę za te dwa "postdoki" zatrudnimy
"siedmiu wspaniałych" młodych
resercherów. Spotkamy się po
trzech latach i przeprowadzimy
ewaluację
międzynarodowych
osiągnięć naszego academic
venture. Jeśli zawiodę, na kolejne
trzy lata zatrudnię się na portierni
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Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
albo innego darczyńcy. Niniejsza
deklaracja może być rozumiana
jako przyrzeczenie publiczne
w rozumieniu art. 919 § 1 k.c.
Podaję nr konta: 20 2490 0005
0000 4500 3138 4174 (proszę
o
przelewy
z
dopiskiem
"Baumgartner albo portiernia").
Tekst Prof. Żylicza, który zainspirował mnie do napisania tego
eseju, kończy się słowami
"uważnie wybierajmy tych, których chcemy wspierać, i miejmy
odwagę im zaufać". Na koniec
więc o zaufaniu i wiarygodności Amerykanie mawiają: "put your
money where your mouth is".
Ja
swoje
położyłem.
*Arkadiusz Radwan, dr nauk
prawnych, adwokat, założyciel
Instytutu
Allerhanda
(www.allerhand.pl) i Centrum
C-Law.org (www.c-law.org)
Tekst pochodzi
Wyborcza.pl

z

serwisu

http://wyborcza.pl/0,0.html
© Agora SA

„Dobre Prawo”
- przekaż nam 1 % podatku
Z radością i satysfakcją dzielimy się informacją, że 24.01.2013 Instytut Allerhanda otrzymał status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Cieszymy się, że nasza dotychczasowa działalność pro bono
została doceniona i uznana również na drodze urzędowej. W pierwszym roku 1% zbieramy we
współpracy z fundacją Collegium Artium. Wynika to stąd, że lista jest zamykana już dnia 30 listopada
roku poprzedzającego. Dlatego też w deklaracjach PIT za 2012 r. prosimy o wskazanie numeru KRS
Fundacji Artium wraz z hasłem „Dobre prawo”.

Jak przekazać 1 % podatku?
Podczas rocznego rozliczenia podatku PIT w odpowiednim formularzu
nr KRS fundacji Collegium Artium:

oraz hasło:

KRS: 0000319375

DOBRE PRAWO

Szczegółowe instrukcje:
PIT 28
- w polu 125 proszę wpisać nr KRS: 0000319375
- w polu 126 proszę wpisać wnioskowaną kwotę (kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z
poz.105, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
- w polu 127 proszę wpisać: Dobre Prawo

PIT 36
- w polu 302 proszę wpisać nr KRS: 0000319375
- w polu 303 proszę wpisać wnioskowaną kwotę (kwota z poz. 303 nie może przekroczyć 1% kwoty z
poz. 184, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
- w polu 304 proszę wpisać: Dobre Prawo
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„Dobre Prawo” - przekaż nam 1 %
podatku cd.

PIT 36 L
- w polu 105 proszę wpisać nr KRS: 0000319375
- w polu 106 proszę wpisać wnioskowaną kwotę (kwota z poz.106 nie może przekroczyć 1% kwoty z
poz.54, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
- w polu 107 proszę wpisać: Dobre Prawo

PIT 37
- w polu 123 proszę wpisać nr KRS: 0000319375
- w polu 124 proszę wpisać wnioskowaną kwotę (kwota z poz. 124 nie może przekroczyć 1% kwoty z
poz. 118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).
-w polu 125 proszę wpisać: Dobre Prawo

PIT 38
- w polu 58 proszę wpisać nr KRS: 0000319375
- w polu 59 proszę wpisać wnioskowaną kwotę (kwota z poz. 59 nie może przekroczyć 1% kwoty z
poz. 34, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
- w polu 60 proszę wpisać: Dobre Prawo

Chcielibyśmy podziękować osobiście każdemu naszemu darczyńcy, dlatego uprzejmie prosimy także
o wypełnienie następujących pól w poszczególnych formularzach:

- PIT 28: poz. 128 – 129
- PIT 36: poz. 305 – 306
- PIT 36L: poz. 108 – 109
- PIT 37: poz. 126 – 127
- PIT 38: poz. 61 – 62

Więcej informacji na stronie: www.1procent.allerhand.pl

Dziękujemy!
Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków, tel. +48 (12) 341 46 48, www.allerhand.pl, instytut@allerhand.pl
KRS: 0000364125; NIP: 6762429176; REGON: 121345308
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Z albumu rodzinnego Instytutu
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Instytut Allerhanda jest ośrodkiem zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się
m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, a także prawie rynku
finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Instytut prowadzi także badania
interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa. W ramach Instytutu działają trzy
piony: badawczy (Allerhand Research), edukacyjny (Allerhand Training) oraz obywatelski (Allerhand Advocacy).
Instytut posiada też jednostki wyodrębnione przedmiotowo: Sekcje działające jako ciała stałe oraz Grupy Robocze pracujące zadaniowo. Patronem Instytutu jest Maurycy Allerhand (1868-1942), profesor prawa na Uniwersytecie Lwowskim, wybitny polski naukowiec, kodyfikator i dydaktyk.
Allerhand-Institut ist eine rechtswissenschaftliche Forschungseinrichtung mit Sitz in Krakau. Seine Aktivitäten
konzentrieren sich insbesondere auf Handels-, Insolvenz-, Finanz- und Kapitalmarktrecht sowie Corporate
Governance, geistiges Eigentum und auf die Organisation der Justiz . Das Institut legt besonderes Wert auf
interdisziplinäre Forschung, darunter auf ökonomische Analyse des Rechts. Im Rahmen des Instituts bestehen
drei Abteilungen: die Abteilung für Forschung (Allerhand Research), Abteilung für juristische Fortbildung
(Allerhand Training) und Abteilung für Bürgerliches Engagement (Allerhand Advocacy). Darüber hinaus umfasst
das Institut auch Fachbereiche in Form von ständigen Ausschüssen oder ad hoc zweckgesetzten Arbeitsgruppen. Das Institut trägt den Namen von Maurycy Allerhand (1868-1942) – Professor der Rechte an der Universität Lemberg, führender Wissenschaftler, Kodifikator und akademischer Lehrer.
Allerhand Institute is a Krakow-based center for advanced legal studies. Institute’s interests focus in particular
on corporate and commercial law, intellectual property, insolvency law, financial law, corporate governance
and organisation of the judiciary. In its approach to legal research, the Allerhand Institute puts emphasis on
interdisciplinary studies, in particular it applies the economic analysis of law. The Institute is divided into three
departments: Allerhand Research, Allerhand Training, and Allerhand Advocacy dedicated respectively to legal
research, professional training, and civic activism. Apart from that, the Institute embraces units dedicated to
particular areas of law such as permanent Committees and ad hoc Working Groups. The Institute was named
after Maurycy Allerhand (1868-1942) – professor of law at the University of Lviv, a leading scholar of his time,
outstanding codifier and academic teacher.
Институт Аллерханда – это центр передовых исследований по правовым вопросам. В особенности
институт занимается исследованием таких отраслей права: корпоративное и коммерческое право, право
интеллектуальной собственности, законодательство о несостоятельности, финансовое право,
корпоративное управление и организация судебной системы. Институт также занимается
междисциплинарными исследованиями, такими как экономический анализ права. Институт разделен
на три департамента: исследовательский (Allerhand Research), департамент образования (Allerhand
Training), а также департамент связи с гражданами (Allerhand Advocacy). Кроме того, в Институте
функционируют отдельные структуры, которые специализируются в конкретных отраслях права, такие
как постоянно действующие Комитеты и Рабочие группы ad hoc. Институт был назван в честь Мауриция
Аллерханда (1868-1942)- профессора права Львовского университета, выдающегося польского учёного,
кодификатора и педагога.
Інститут Алєрханда є центром передових правових досліджень, який розташований
в Кракові. Спеціалізується, зокрема, в області торгівельного права, права інтелектуальної власності,
права неплатоспроможності, а також фінансового права , права корпоративного управління та
організації судової системи. Інститут також здійснює міждисциплінарні дослідження, а саме
з використанням економічного аналізу права. Інститут функціонує в трьох напрямках: дослідному
(Allerhand Research), освітньому (Allerhand Training) і секторі зв’язку з громадськістю (Allerhand Advocacy). Крім того, в Інституті діють окремі підрозділи,які спеціалізуються на відповідних галузях права, такі
як постійні комітети і робочі групи ad hoc.A Інститут був названий на честь Мауриция Алєрханда(18681942) - професора права Львівського університету, видатного польського вченого, кодифікатора
и педагога.

Dane do przelewów:
Rachunek bankowy PLN: (Alior Bank) 20 2490 0005 0000 4500 3138 4174
Rachunek walutowy w EUR: 02 2490 0005 0000 4600 8847 1568
Rachunek walutowy w USD: 70 2490 0005 0000 4600 5548 1420
IBAN: PL02 2490 0005 0000 4600 8847 1568 Code Swift: ALBPPLPW
Alior Bank, Oddział w Krakowie, ul. Starowiślna 8, 31-032 Kraków
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Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków,
tel. +48 (12) 341 46 48,
www.allerhand.pl,instytut@allerhand.pl
KRS: 0000364125; NIP: 6762429176;
REGON: 121345308

