
Kryzys finansowy, bez wzgl´du na to czy w kraju czy w sàsiedz-
twie, powoduje niepewnoÊç i kieruje uwag´ przedsi´biorców na pro-
blem ryzyka w dzia∏alnoÊci gospodarczej. W takiej sytuacji spodzie-
waç si´ mo˝na problemów z regulowaniem p∏atnoÊci, trudnoÊci
w dost´pie do kredytu, jak i wystàpienia zjawisk nieprzewidywal-
nych. W wielu przypadkach prowadziç to mo˝e do niewydolnoÊci
ekonomicznej przedsi´biorstwa. B∏´dy w zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià
skutkujà niewyp∏acalnoÊcià, poczàtkowo technicznà. Pog∏´biajàce
si´ trudnoÊci prowadzà z czasem do zaprzestania obs∏ugi zobowià-
zaƒ. Przedsi´biorcy, jak i wierzyciele kierujà wówczas swoje kroki
do sàdu. Jedni, aby korzystajàc z prawa upad∏oÊciowego i napraw-
czego, zabezpieczyç si´ przed odpowiedzialnoÊcià wobec akcjona-
riuszy i ratowaç przedsi´wzi´cie w post´powaniu uk∏adowym, dru-
dzy – aby zabezpieczyç majàtek przedsi´biorstwa, wycofaç aktywa
i przekazaç je w bardziej efektywne zarzàdzanie. W sàdzie prawo
staje naprzeciw ekonomii ujawniajàc wielorakie konflikty interesów
w procesie upad∏oÊci – akcjonariuszy, mened˝erów, wierzycieli, syn-
dyków, adwokatów, licytatorów, pracowników, s´dziów, uczonych
i wielu innych interesariuszy. Z∏o˝onoÊç konfliktów interesów wzra-
sta wraz z umi´dzynarodowieniem akcjonariatu i internacjonalizacjà
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Stan taki staje si´ powa˝-
nym wyzwaniem dla sàdów, nie tylko w Polsce, a porównanie prak-
tyki procesów upad∏oÊci spó∏ek koncernów mi´dzynarodowych pro-
wadzonych w ró˝nych krajach bezwzgl´dnie ods∏ania rzeczywisty
stan wymiaru sprawiedliwoÊci i efektywnoÊç polskiego prawa. Zasy-
gnalizowane tu problemy i dylematy sà obecnie tak istotne, ˝e mo˝-
liwoÊç ich poznania i dyskusji przyciàgn´∏a bardzo liczne grono
prawników i ekonomistów, praktyków i teoretyków oraz studentów,
którzy wzi´li udzia∏ w Konferencji poÊwieconej problemom prawa
i ekonomi upad∏oÊci przedsi´biorstw, która odby∏a si´ w Szkole
w dniach 26 i 27 listopada br.

Program Konferencji ukierunkowany zosta∏ na poznanie najnow-
szych zmian w prawie upad∏oÊciowym oraz analiz´ sprz´˝eƒ zwrot-
nych mi´dzy prawem a gospodarkà. Celem debaty by∏a identyfika-
cja czynników i wskazanie sposobów podniesienia ekonomicznej
efektywnoÊci prawa upad∏oÊci, z uwzgl´dnieniem polskiej praktyki
i doÊwiadczeƒ zagranicznych. G∏ównym przyczynkiem do dyskusji
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by∏y przedstawione w trakcie sesji wyniki badaƒ nad upad∏oÊcia-
mi przedsi´biorstw prowadzonych w Katedrze Zarzàdzania Fi-
nansami Przedsi´biorstwa, pod kierunkiem prof. E. Màczynskiej
(Meandry upad∏oÊci przedsi´biorstw wydane przez Oficyn´ Wy-
dawniczà SGH) oraz wyniki ekonomicznej analizy prawa pro-
wadzonej w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego
Przedsi´biorstw pod kierunkiem prof. W. Czy˝owicza.

Zaproszenie do wystàpienia w sesjach i panelach dyskusyj-
nych przyj´∏o liczne grono polskich i zagranicznych ekspertów
prawa i ekonomii. G∏ównà grup´ prezentujàcà referaty w trakcie
konferencji stanowili pracownicy SGH, a obok nich wielu uczo-
nych z innych oÊrodków akademickich, w tym m.in. z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Uniwersyte-
tu Wroc∏awskiego, Uniwersytetu Marii Curie Sk∏odowskiej,
Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury i innych. Ponadto
referaty wyg∏osi∏o kilku s´dziów, kilku adwokatów lub radców
prawnych, syndyków oraz pi´ciu specjalistów z zagranicy,
w tym ekspert Banku Âwiatowego z Waszyngtonu, s´dzia Sàdu
Najwy˝szego W´gier, adwokaci – specjaliÊci ds. upad∏oÊci
z Francji, Niemiec i Austrii.

Ponadto dzi´ki rozpisanemu konkursowi call for paper przed-
stawiono w trakcie sesji specjalnej 5 wyró˝nionych artyku∏ów,
autorstwa m∏ody naukowców i praktyków.

Konferencja zorganizowana zosta∏a we wspó∏pracy z Cen-
trum C-Law.org oraz Instytutem Allerhanda z Krakowa, b´dà-
cym organizacjà po˝ytku publicznego dzia∏ajàcà w obszarze ba-
daƒ prawa i ekonomii (www.allerhand.pl). Patronem Instytutu
jest prof. Maurycy Allerhand, wybitny przedwojenny prawnik,
kodyfikator prawa handlowego i prawa upad∏oÊciowego, którego
sylwetk´ i dzia∏alnoÊç przedstawi∏ w trakcie wyk∏adu inaugura-
cyjnego dr A. Redzik z Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wy-
szyƒskiego. Przypomnia∏, ˝e wspó∏autorem pierwszego polskie-
go prawa upad∏oÊciowego z 1934 roku (a obowiàzujàcego do
2003 r.) by∏ prof. Aleksander Jackowski, rektor Szko∏y G∏ównej
Handlowej i wyrazi∏ du˝à satysfakcj ,́ ˝e po latach w murach
SGH dochodzi do tej rangi spotkania ekonomistów i prawników.

Aby zapewniç udzia∏ znaczàcych specjalistów w problematy-
ce konferencji organizatorzy uzyskali patronat kilku organizacji
i firm. Dzi´ki temu w programie znalaz∏y si´ wystàpienia najlep-
szych specjalistów i praktyków Banku Âwiatowego, Minister-
stwa Finansów, Kancelarii NOERR STIEFENHOFER LUTZ,
Kancelarii Kubas Kos Gaertner, Kancelarii Salans, Kancelarii
Beiten Burghardt, Kancelarii Cabinett I. Didier, i innych. Patro-
nat merytoryczny nad dorobkiem Konferencji obj´∏o Czasopi-
smo Kwartalne HUK wydawane przez CH Beck, oraz Kwartal-
nik Nauk o Przedsi´biorstwie wydawany przez SGH.

Szczególna wartoÊcià listopadowego „szczytu upad∏oÊciowe-
go” by∏ bardzo liczny i aktywny udzia∏ grona ekspertów z dzie-
dziny upad∏oÊci. Spotkanie prawników – praktyków wymiaru
sprawiedliwoÊci, adwokatów, radców prawnych firm, syndy-
ków – z ekonomistami – przedsi´biorcami, menad˝erami, oraz
uczonymi prawa i ekonomii i przedstawicielami rzàdu. Dzi´ki
temu mo˝liwe by∏o twórcze skonfrontowanie poglàdów na temat
praktyki i problemów prawa i ekonomii upad∏oÊci przedsi´-
biorstw (w tym w wymiarze transgranicznym) oraz omówienie
zmian prawa upad∏oÊciowego i naprawczego jakie dokona∏y si´
w ostatnim okresie. O znaczeniu Konferencji Êwiadczy te˝ fakt
powo∏ania przy tej okazji w murach SGH Krajowej Izby Syndy-
ków.
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